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Rozmowy ssakow Naczelnych 

c-mail: cdaction(u mikruzel.wroc.pl 

Numer 20 
Styczeri 98 

Redakcja 

Zbigniew Buriski 

H'ihiktm luucclnv 

Jerzy Poprawa 

c.-m rethiftioni >uu ~clne»io 

Krzysziol Herla 
sckrciarc tctlakcji 

Zespol 

REDAKCYJNY 

Kr/vs/mJ Kulis/ewski, 

Jan Jankowski, Pawel Musialowskh 

Aluksuiuler Olszew ski, 

Marein Serkies, Agnieszka Siejka, 

Andrzej Silek, Jaeek Smnliriski 

Jerzy Poprawa: No i co, panie Naczelny. Powiedz Pan, co to si? porobito w tym Actionie. Cos tu jest nie 

tak, bawicie si? w kotka i myszk? czy jak? Z czytelnikow sobie kpicie? Ludzie listy piszq, redaktorzy z 

powagq odpowiadajq a potem rozne dzwine rzeezy wychodzq. Np. zaklinali si? Panowie Redaktorzy, 
ze nie ma szansy na zwi?kszenie obj?tosci bez zmiany ceny - i co? 

Zbigniew Bariski: Cena i pieniqdze Panie to bardzo delikatna i wrazliwa strukturka. Lepiej poki co jej 

nie ruszac, bo kto to moze wiedziec, do czego eksperymenty mogq doprowadzic. Jestesmy i tak bardzo 
blisko pechowej trzynastki (12.99 zt). Mysl?, ze albo zostaniemy ponizej tego putapu, albo... zostawimy 
trzynastk? w bezpiecznej odlegtosci z tytu. 

Jerzy Poprawa: OK, ale co z tq obj?tosciq? 116 stron to ostatnie stowo? 

Zbigniew Baiiski: Nigdy nie mowi? ostatniego stowa i nigdy nie ustan? w staraniach, zeby zwi?kszyc 
ilosc stron. Gorna granica i cel Panie, do ktorego trzeba zmierzac, to ci?zar mozliwy do udzwigni?cia 

dla przeci?tnie odzywionego nastolatka - czyli okoto 25 do 30 kg zywego papieru. Po osiqgni?ciu tego 
putapu powiem sobie dose. 

Jerzy Poprawa: A te przeboje z grami w petnych wersjach? Na oktadee pisma napisane jak wot „6 
gier”, na kompakeie „5 gier”, a w zawartosci CD „4 zachodnie i jedna polska”. Nie za duzy rozrzut 
informaeji? 

I STALI WSPOLPRACOWNICY 
^ _i_ 

Lukas/ “Nieioperek" Bone/ol, 

J 'jj Guillaume Gharioux (Fianeja), 

f. [i Brenda (iarneau (Kanaila), 

' - Rob Freeman (USA), 

i Miehal Krasnodybski, Finn Lason, 

;j Magpie, Wojeieeh Podgdrski, 

II Andr/ej i Pairyk Sawieki, 

jj Adam Skorupa 

Zbigniew Baiiski: Sam jestem niezle skotowany tym zamieszaniem grudniowym. Powod jest prosty: 

codziennie rano, gdy wstaj?, mysl? co jeszcze mogtbym dodac do nowego numeru CD-Action. Myslatem 
juz o probkach szamponu i tych no...always zapominam ich nazw?. Wiem jednak dobrze, ze tak 

naprawd? to liczq si? tylko gierki (najlepiej w petnej wersji). Kiedy tak zaezynamy zbierac te wszystkie 
gry, to czasami sami nie mozemy si? doliezye. Ale obiecuj?, ze takie wpadki z dodawaniem nie powtorzq 

si?, bo mam liczydto i zatrudnilismy wtasnie biegtego matematyka do rachunkow. Wyliczyt juz nawet, 
ze tym razem sq dwie petne wersje gier. 

Redaktor Techniczny 

Marius/ Miehalski 

Projekt graficzny 

Sklad komputerowy 

Arkadius/ Kisielewski, 

1 SebasLian Oragun 

Marius/ Miehalski 

I Wydavaca 

Sib cr Shark 

Jerzy Poprawa: I powiedz Pan - komu to przeszkadzato? Byt ci ten Action jaki byt, miat zaakceptowany 
przez Czytelnikow uktad stron i form? grafieznq. I po kiego Dooma trzeba to byto zmieniac? 

Zbigniew Baiiski: Magazyn wcale si? nie zmienit. To tylko swiat si? zmienia, a my staramy si? nie 

wyglqdac jak dinozaury w tym nowoczesniejszym otoczeniu. Jak czuliby si? nasi Czytelnicy, gdyby 

zobaczyli Actiona z czasow procesora 386 (albo nie daj Boze wczesnego stanu... wojennego)? Nasz 
duch pozostat ten sam, forma wyewoluowaia. 

Jerzy Poprawa: I myslisz Pan - spodoba si? czy nie? 

s.T-602 \\ rucluu, ul. l ^c/mia 2s 

lei, (0 71) 3437071 «. 33S 

lei (0 71) 3437071 u. 337 

Il4 lax (0 71) 34120S3 

e-mail: silver#/ mikm/cl wruc.pl 

Jerzy Kuelnir/ 

nituiugtyi ul i produkyju 
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,>y. L'ik'ff, 
-7n nnn_ 

Zbigniew Baiiski: Ja rzeczywiscie sporo mysl? (zwtaszcza ostatnio), bo pewne pomysty uatrakcyjnienia 

naszego miesi?cznika spac mi nie dajq. Kiedy jednak wcielimy je w zycie, to b?d? mogt odespac. Za 

to Czytelnikow czeka wtedy wiele bezsennych nocy sp?dzonych przed ekranami komputerow i nad 
kartkami CD-Action. Co si? zas tyezy ich opinii, to lepiej pozwolic mowic im samym. W ogole to 

przestan mi tu Pan teraz juz gl?dzic, bo b?d? zwracat si? do Czytelnikow: „W dalszym ciqgu czekamy 

na Wasze opinie i sugestie dotyczqce nowej formy czasopisma. Najlepiej bytoby, gdybyscie zechcieli 

odpowiedziec na pytania zawarte w ankiecie zamieszczonej w grudniu lub przystali nam obszerne 
listy. Wszystkie przeczytamy i wezmiemy sobie do serca.” 

No tak, jestesmy juz w 1998 roku... Jaki b?dzie ten kolejny rok? Nawet zawodowi wrozbiarze nie 

odpowiedzq naWpytanie. My jednak znamy nadchodzqcq przyszlosc. B?dzie sniezna zima, kwiecista 
wiosna, wolne odLtrosk lator jesien siorbiqca daszczykiem i powodz... nowych tytutow gier. Pierwsze 

potoki macie juz na ptytee. Zach?cam do wyproboipqia demek Iwar, Virtua Cop2, Test Drive4, Myth i 

oczywiscie polecam petne wersje. Do recenzji nawet nie b?d? namawiat, bo opisalismy same 
potencjalne hity. 

Sktadamy Warn najlepsze Noworoczne zyezonka. 

70.000 egz. 
/a hlcdj spuw udow anc w adliw \ in 

d/ialauicin yninics/c/oincli ua plvlach 

prujiraniow redakcja nic udpnw iada. 

I’ll li l l) ilnslarc/anc wra/ / pismcni /usla 

spraw d/unc najnow s/> mi duslcpni mi 

w ersjami prucramnw aim u jmsow \ cli 

Jerzy Popram 

Zegnamy tymezasem: 

Jerzy barytonem, Zbigniew t?gim basem. 

Zbigniew Baiiski 
r 



Blade Runner jflj U*<t * 
(Wesfwuotf St(/rt/os) 
To |edna z tych gier, o 
ktorycfi mow* sip, ze sg/bpd:» |Mf4 XJHKi Jr^/ 
kultows. Wzorowana HUlflBAS 
fednym z najjlopszych Wmdw 
sf w historil kina (Blade Runner), mafcca wlasny 
charaktorystyczny i posppny klimat, powinna zadowollc tak 
milosnikdw ..czystej” rozwalki |ak i tych, ktorzy wymagafo od gtei 
tego, by zmusily left do mySlenla, a nawet do gtpbszych relleksji 
na rozmaite tematy. Dotfawszy do tego dobra grafikg, fnuzykp • 
Vangellsa (!) I znakomlcie odtworzony klimat fllmowej wersji, j 

Jak sip okazuje, IwOrcy RTSOw cfcgle nle m6wlg leszczo ostatnlego stowa l. 
starafa sip znaletd nowe srodkl wyrazu. Bobrym przykladem jest ta glerkaj# 
rownlex reemowany w tym numartfB Gettysburg autorstwa Siria Meiera], Hh 

,«M6, ie-mamy w kobcu prawdziwg grallkp 3D (ktdrt riawet bez.akoete/»*«« 
- ... ~<Mtr budzi uzpanle),to(eszczeautoromui 

zlgczyd ogled z wodg: polgozyc d 
|>m» !/■Wmfy- czasie rzecrywlstym z duzq zloi 

Irk samej gry, ktora wyniaga od 
prawdziwie strategloznego myitenia. ' 

l to obecnle nasza ulubiona 
b rozrywka! Akcja lei gry . 
K rozgrywa sip w szeroko 
ms. pojptym Swtecie fantasy. 

uwazamy, ze grp warto polecit czytelnikom CDA. 

The CourseefMcinkey Island 
(LucasArtsIVirgtn) 
Na trzeciq czpSi te) klasyczne) gry 
przygodowe] czokallsmy wlelelatl 

, to nawet tile majpc pewnodci. czy 
gra kiedykolwiek sip okaze (czemu 

. o tym poczylacie w tekscie). Ale 
I warto hylo czekai, Jak zwykte star 

znakomita oprawa diwlpkowa, dost 
wszechobeeny humor oraz starzy zt 

' na czele - z'apewnlpco nafmnioj 3( 
i zabawy non-stop. 

M AKOillllation . 

mg raTr--^-- 
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Zawartosc Coven CD 

Jwartosc Cover CD 
ywilii: leJIi po odpalenlu jakleli ary i CO polawl sip nlewielMe oksa, palely wplsat w ala Wilke doslepu. in. ttfMh w kISre ma sip zalasialowai pra. Palsleaiy wipe pailycle i»ska (C: HO 
D- itp) aiat kalalog da klirega Instalule sip ora, poprzedzonr inatiklen „V its cad Inaeoa allPfzykladowo: C:\IPlal. D:\deaiko, E:\or»\m Up. Ora zasiaale zalnslalowana w wvbranvm 
mlelsca Nlekldre gry wymagala dadalkowo, Dy doplero z tegp katalppp prieprowadzli wlaSelws laslalacip liza. kllkamy ita selup I postppuleray wedle wySwiatlanysli wskazdwekl. 
Ilwaca: laSII iakad plerka, ktdra powlnna diadzlt z 3D(x robl pratileaiy Waszyra tkcelnaltrom, ia|izy|clt w liMlKll fia snoop 3dlx.com. gdzle $a nalnowsie warsie slerawalkdw da rdlnvcO W0 

typu karl. 

Colorado 
(Silmarils) 

PEtNA WERSJA! 
Znana w swoim czasie 
(takze posiadaezom Amigi] 
fajna gierka t?cz?ca 
elementy przygodowki i 
zr?cznosciowki. Jaksi? _ 

okazuje zycie trapera na 
Dzikim Zachodzie nie byto ustane rozami: dzikie zwierz?ta, konkureneja, 

wrogie plemiona... Trzeba bylo wysitad mitfSnie i szare komdrKL by nie tylko 
pozostad przy iyciu, ale i dorobi6 si? jakiegog maj?tku,,, DzT£ 32-kolarowa 
grafika budzi raezej rozbawienie, ale grywIlfioSd nie ulegla zmianie: nadal jest 
spara. wi?c... zcbaczycSe jak kolonizowano Dziki Zachdd! Dokladn? instrukcj? 

do gry znajdziecie w pliku 1(dacM, w katalogu gdzie rozpakowala si? gra. Gra 

zajmuje troche ponad 4 Mb na HDD tech, te czasy...) 
Wymagania: 386,4/8 Mb Ram, Dos. 

Resident Evil 
(CapcomlVirgin) 

Grupa komandosdw, ktora miata za zadanie rozwiqzac zagadk? tajemniezyeh 
morderstw w pewnynn matym miasteezku, szybko sama popada w tarapaty. 
Osaczeni przez tajemniezyeh napastnikow w wielkim domu probuj? rozeznac 

si? w sytuaeji... i tu dopiero zaczynaj? si? ich prawdziwe klopoty. 
Gracz ma do wyboru dwdjk? komandosdw: kobiet? (nieco latwiejsza gra, 
wi?cej elementow przygnddwki) i m?zozyzn? (trudnsejsza i bardziej krwawa 
wersja). Wersja instalacyjna w pelnej wersji zajmuje okoto 150 Mb na HDD 
(ale mozna zredukowac to poprzez dogrywanie wybranych przez graeza 
elementow (speechy, grafiki, muzyki itp.) z CD-ROM. Gra tylko dla 

posiadaezy 3Dfx. Recenzja w poprzednim CDA. 
Wymagania: P-100,16 Mb Ram, Windows'95,3D1x, DirectX, karta muzyezna. 

Uwaga: po zainstalowaniu gry 
uruchomcie j? plikiem ..Resident 
Evil" (okoto 980 kb), ktdry 
znajdziecie albo w katalogu 
gtdwnym CD, albo w katalogu 
gtownym na C (niezaleznie od 
partycji, na ktorej instaluje si? 
gra, ten plik i tak b?dzie na C). 
Mozna tez przekopiowac go do 
katalogu z grq - i po sprawie. 

(S »^ ■*. s . 
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Genocide 
(Kaos Kontrol) 

Wyobrazcie sobie Quake'a zrpbionego w konweneji 
2D.,. I mniej wl?cej b?dziecie wiedziec jak wygl?da ta 
gra. Dzielny komandos w bazie wroga, kilka poziomow trudnosci (nawet jego 

wybor na kilometr pachnie Quake), jakies potwory itp. podobnie „bura 
grafika... Sterujemy za pomoc? kursorow (ruch) i myszki (namierzenie i 

strzal). Demko zajmuje 11 Mb. 
Wymagania: P-90,16 Mb Ram, Windows’95, DirectX, karta muzyezna._ 

Targhan 
(Silmarils) 

PELNA WERSJAI 
To bardzo podobna aplikaeja do 
poprzedniej gry, z tym ze mamy tu 
herosa z mieczem i nie na Dzikim 
Zachodzie ;-), a fabuta ogranicza 
si? do wycinania wszystkich na naszej drodze. Ci, ktorzy pami?tajq jpszcze 

gry w rodzaju Golden Axe (z automatow/C-64/Amigi/386) powinni byd 
zadowoleni. Tu rdwniez grafika nie powala'- ale grad mozna. 0 sterowaniu nie 
ma co pisac: kursory i po sprawie. Gierka zajmuje jakies wr?cz smiesznie 

mate ilosci miejsca na HDD... 
Wymagania: 386, DOS. 

TOCA 
(Codemasters) 

Po prostu znakomita, wspaniala, 
bajerancka giera symulujqca wyscigi 
samochodowe (recenzja 

w numerze). W 
demie (45 Mb na 
HDD) macie dwa 
samochody 
(r?czna lub 
automatyezna skrzynia biegow) i jeden tor, 
Ale dopiero posiadanie 3Dfx da warn prawdziwy pokaz mozliwosci tej gry. 
Uwaga: ci, ktorzy nie maj? 3Dfx, mog? miec niekiedy powazne problemy z 
grafikq w grze - przy niektorych kartach graficznych (glownie tych z serii S3) 

ona si? zwyczajnie „kaszani". Wprawdzie grac mozna, ale... 
Wymagania: P-133,16 Mb Ram, Windows'95, karta muzyezna, bardzo wskazany 3DTx. 

Fighting Force 
(EIDOS) 

Po prostu odlotowa gra karate: kilka postaci do wyboru, bardzo proste 
sterowanie (wystarez? kursory, spaeja, i prawe Shift, Alt, CTRL) przy duzej 
ilosci technikwalki (bardzo efektownych!). Walki na ulicach, mozliwosci 
uzywania broni i przedmiotow (samochodowe kota, kosze na smieci, itp.), 
demolowania samochodow itp. Grywalnosc na poziomie drapaeza chmur! 
Niestety tylko dla posiadaezy 3Dfx... Demko zajmuje okoto 28 Mb. To b?dzie 

przeboj! 
Uwaga: nie przesadzajcie z ilosci? dodatkowych bajerkow ustawianych w 

setupie (Z-buffering, 
antialiasing itp.), bo gra moze 
tego nie wytrzymac, Radzimy 
odpaiic nan.golym'' setupie (w 

np. 640x480) i potem ew. 
eksperymentowac z kolejnymi 
opejami, tak dtugo, az komputer 

spasuje. 
Wymagania: Pentium, 16 Mb Ram, SVGA, 
Windows'95,3D1x, karta muzyezna. 
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Virtua Cop 2 
(Sega Ent.) 

Druga cz?sc kultowej strzelaninki z automatow. Jako 
dzielny policjant eksterminujesz terrorystow i ocalasz 

zakladnikow. Trzeba przyznac, ze gra si? 
naprawd? fajnie... Calosc obsiugujemy 

myszkq. Lewym 
klawiszem celujemy i 
strzelamy, prawym 
przetadowywujemy 
brori. Demko zajmuje 
niecafe 15 Mb. 

Wymagania: 

Pentium, 16 Mb 

Ram, Windows'95, SVGA, karta muzyczna. 

(Ocean) 

Przyszlosciowa symulacja 150-metrowej kosmicznej korwety klasy 
..Dreadnaught" - jestescie w samym snodku wielkiej kosmicznej 
wojny, wi?c nie musz? mowic, co powinniscie robic. Demko 
pozwala Warn na 5 minut zabawy. Jest to dose skomplikowana 
gierka, ale mifosnicy takiego np. X-Wtnga nie powinni miec 
wi?kszych problemow. Dodajmy, ze sq tarn tez elementy gry 
przygodowej - tzn. nie tylko latamy i strzelamy... Demo startuje z 

CD. W katalogu z demem znajdziecie dokladny opis co i jak. 

(Topware) 

Manx TT Super Bike 
(Psygnosis) 

Czyli niezta zr?cznosciowa jazda na 

wydcigowym motocyklu. 
Demko chodzi z 3Dfx, ale dziata tez 
bez niego i to bez znaczqcej utraty 
w jakosci obrazu [naturalnie widac 
wtedy pixeloz?, alew 
umiarkowanych ilosciach), Jesli nie 
masz 3Dfx, wybierz - po odpaleniu 
instalki - opcj? ..native". Jeden 
tor, jedna maszyna (z wyborem: 
r?czna lub automatyezna skrzynia 
biegow). Demko zajmuje 30 Mb. 
Sterowanie kursorami + Z [gaz], 
Mozliwa jest zmiana uj?c kamery. 
Wymagania: P90,16MB, Win95, DirectX, 

ew. 3Dfx 

Grand Slam 
(Virgin Interactive) 

I znow staramy si? promowac 
baseball. Dobra grafika 3D i 
stosunkowo nietrudna obsiuga 
powinny zach?cic potencjalnych 
milosnikow tej gry. Demko zajmuje 
nieco ponad 10 Mb. Sterowanie 
opisane jest w pliku [doc i txt) w 
katalogu, gdzie instaluje si? gra. Po 
odpaleniu dema z CD wpisujemy w 
oknie sciezk? dost?pu. 

Wymagania: P90,16MB, Win95, DirectX, 

ew. akcelerator graliki 

Test Drive 4 
(AccoladelEA) 

Czwarta cz?sc stynnej gierki (a 
wiasciwie piqta, gdy doliezymy Test 
Drive Off-Road], Jakzawsze - fajne 
samochody, skomplikowane trasy, 
dobra grafika i stosunkowo 
niewielki realizm jazdy, Recenzj? tej 

gry znajdzieciejw^biezgeym 

numerze CDA. Demo-zawiera dwa 
samochody i jeden tor wydeigowy. 
Na krqzku mamy dwa dema tej gry, 
jedno korzysta z akceleratora 3Dfx, 
natomiast tym drugim mog? 
cieszyd si? posiadaeze nawet duzo 

siabszyeh konfiguraeji (bez 
przesady oczywiscie ;]). Demka 
startuj? bezposrednio z CD. 
Wymagania: P90,16MD, Win95, DirectX 5 

Znakomita przygodowka z muzyk? 
Harolda Faltenmeyera i to caikowicie po 
polsku (nie liczqc narratora w intrze - 
choc napisy sq w naszym j?zyku...] - 
wlqcznie z setupem. W demku mozecie 
wcielic si? w typowego prywatnego 
detektywa, ktory ..wdepnqt" w powazne 

klopoty... Demko zajmuje [w zaleznosci 
od wersji instaiacyjnej) 20-30 Mb. Radzimy, by (gdy grade w t? gr?) kompakt byl w nap?dzie... 0 
klawiszologii nie ma co mowic - wystarezy Warn myszka i gtowa na karku. 
Wymagania sprzgtnwe: 466, SVGA, 16 Mb Ram, karta muzyczna, DOS. 

1-War 

Klawiszologia: 
Nacisni?cie P w czasie gry wiqcza pauz? i 
wyswietla sciqg? z klawiszologii, ale dla 
leniwych par? podpowiedzi. 
+/- - regulacja ciqgu 
L - flight mode 
Spacja - ognia 
Enter - wyborbroni (PBM) 
Backspace - wybor broni (rakiety] 
F - szybkostrzelnosc broni (PBM) 

Del - flara 
E 
namierzanie wroga 
F5-F9 - rozmaite 
tryby autopilots 
Esc 
dezaktywaeja 
autopilota. 
Wymagania: P90,16MB, 

Win95, DirectX 5 

Turok: Dinosaur Hunter 
(Acclaim) 

Jeszcze raz demko Turoka - jesli 
tamto nie chcialo dziatac na 
Twoim akceleratorze grafiki, 
sprobuj teraz. Powinno bye 
lepiejDemko zajmuje okoio 
25 Mb. 
Wymagania: Dla posiadaezy 3Dfx, 

100 MHz minimum, rekomendowane P-133. Dla wla^cicieli NEC PCX2 

chipsets, 166 MHz minimum, a najlepiejP-200. Dla innych:133 MHz 

minimum, wskazane P-166 MHz 

Jack Orlando 

Nuttier Dj/Si 
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Bardzo ladnie oddane wyscigi samochodow [Indy Car Racing], Demo 
zajmuje jakies 35 Mb. Do wyboru 4 teamy po 4 kierowcow kazdy, 1 tor 
wyscigowy, 2 tryby wyscigu i mnostwo najrozmaitszych opcji, dzi?ki ktbrym 
mozecie skonfigurowac gr? wedle wfasnego gustu. Klawiszologia rowniez 
jest definiowywalna, no ale dla leniwych... 

Sterujemv: s,r^ 

4/6 (z klawiatury numerycznej] - lewo/prawo few. kursory) 
Z - hamulec 
8 (kl. numeryczna] lub A -gaz 

\ Em- lusterko 
D - zmiana punktu widzenia 

0 - informacje o aktualnej sytuacji 
Wymagania: Pentium, 16 Mb Ram, SVGA, Windows’95, DirectX, ew. 3Dfx. 

NHL 98 
(BA Sports) 

FIFA: Road to the World Cup 98 
(Electronic Arts Sports) 

The Great Battles: Hannibal 
(Interactive Magic) 

Stratedzy mieli juz okazj?, w tym cyklu gier, wcielic si? 
w Aleksandra Wielkiego. Teraz dla odmiany mogq 

sprawdzic si? w czasach pierwszej wojny punickiej, gdy Kartaginczycy i 
Rzymianie walczyli o dominacj? nad swiatem. Jako Hannibal dowodzisz swoimi 
wojskami few. walczysz po stronie Rzymu) pod Bagradas. Demo zajmuje 
okolo 28 Mb. 
Uwaga; Najpierw nalezy rozpakowac demko na HDD [podajqc sciezk? 
dost?pu po odpaleniu dema z CD, np. C:\demo), a dopiero po jego 

rozpakowaniu fco zajmuje 30 Mb] uruchomid setup i zainstalowad gr?. 

Wynggania: Win’95. P-10&, 16 Mb Ram, SVGA. 

W fistopadowym numerze CDA 
pojawilo si? demko innej gry, 

odwzorowuj^cej 
walki 

zespotdw 
hokejowych 

w 
lidze 

ji 
i ' 

NHL. Teraz b?dziecie mogli zobaczyc czy w tej 
rywalizacji wygra firma Virgin, czy EA Sports. 
Tym bardziej, ze w demku rowniez macie do 
dyspozycji te same druzyny [Detroit Red 
Wings i Philadelphia Flyers] - moda jaka czy 
co? A przy okazji, w momentach gdy 

dochodzi do bojki pomi?dzy zawodnikami 
fa dochodzi...] gra zmienia si? w cos 

w rodzaju 
' Street 

Fightera 
(naprawd?!). 

Przeczytajcie recenzj? w tym numerze. 
Wymagania: P90,16MD, Win95, DirectX 5 

Tot^lAnnihilation 
(GT Interactive) 

Gdyby zrobic plebiscyt na RTSa roku, to ta gra bez 
wqtpienia znalaztaby si? w pierwszej trojce (bye 
moze nawet na pierwszym miejscu]. 

I jeszcze raz pilka nozna 
na naszym CD - finaly 

mistrzostw swiata. 
Znakomita grafika, 
animaeja, muzyka, glos 
komentatora, bogate 
mozliwosci konfiguraeji 
warunkow gry-po 
prostu uczta dla fanow 
pitki! W demie macie 
dost?p tylko do meczu 
towarzyskiego. Demko 
zajmuje okoto 23 Mb. Sterowanie jest definiowywalne, wi?c nie b?dziemy go 
opisywac. Polecamy! 
Wymagania: P90.16MD, Win95, DirectX 

Dark Reign 
(Activision) 

0 tej grze pisalismy obszernie 
w numerze listopadowym. Teraz 

wi?c mozna 

gadac - dobra 
grafika, szybka akeja i niesamowita 
grywalnosc. 

Szerzej o tej grze napisalismy w tym CDA, ale i 
tak podkreslamy, ze warto w ni? zagrac. Demo 
startuje wprost z CD, macie dost?p do kampanii 
po jednej stronie, a w niej trzy misje. 

Szczegotowq klawiszologi? (przydaje si?, mimo iz 
gr? zasadniezo mozna obslugiwac tylko z myszki] 

znajdziecie w katalogu z demem na CD. 
Wymagania: P90,16MB RAM. Windows 95, DirectX 5.0. SVGA 

powiedziec 
tyle: jeden z 
najlepszych 
[a zdaniem 
wielu - 
najlepszy] RTS 

roku 1997. Na pewno nie sq to opinie bez pokrycia... 
[grafika naszym zdanienxna^pCTvhq jest lepsza niz w Total 
Annihilation - a co dofnnych elementow, to sprawa 
gustu). Sterowanie,myszq. Demo zajmuje 32 Mb i 
zawiera jednq misj? + trening, 
Wymagania: P90,16MD, Win95, DiredXgania: P90,16MB, Win95, 
DirectX 

CART Precision Racing 
(Microsoft) 

l 

\immirn 
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Klawiszologia: 
Kursory - sterowanie 
spacja - ognia 
Enter - megabomba 
Wymapanla: 46G, BMB, Win95, DirectX 5 

3D Ultra Pinball: The Lost 
Continent 
(Sierra On-Line) 

Kolejny elektroniczny bilard, ale tym 
razem w 3D i to w konwencji jurajsko- 
jaskiniowej. W sumie calkiem catkiem... 
Demko zajmuje 10 Mb i macie 5 minut 
czasu tnaraz] na zabaw?. 
Klawiszologia: 

strzalka w ddl - odpalenie kulki 
shift/CTRL - odbijacze (flippery) 

Wymapanla: Pentium 90,16MB, Win95, DirectX 

DemonStar 
(Mountain King Studios/ionos) 

Pami?tacie Raptora? Kazdy milosnik gier shot-em 
up juz kiwnql gfowq. Ta sama firma wypuscifa teraz 

t? gr^ tz pionowym scrollingiem ekranu), 
utrzymanq w zblizonym do Raptora klimacie i na 

podobnych zasadach. Mozna grac w solo misj? lub 
we dwoch na jednym ekranie. A zasady? I\lie 
zartujcie - byle do przodu i zbierajcie wszystko, co 
mozecie. Zwroccie uwag? na muzyk? i efekty, 
odpowiada za nie facet, ktdpy skomponowal cpraw^ 
muzyczno-dMqkowq do Dooma i Duke Nuke's I 
Demo zajmuje 10 Mb. 

Gilbert's Desktop Games 
(DreamWorks Interactive) 

Wyobrazcie sobie Barta Simpsona, ktory dorost i zostat yuppie... I oto jego przygody. To naprawd? zabawna i wspaniala 
gierka ta wtasciwie pakiet gier), choc na pierwszy rzut oka wcale na to nie wyglqda. Ale juz pierwsza misja w pierwszym 
zestawie tTechnoRaiders), w ktorej zbieramy pqczki i unikamy szefa oraz innych pracownikow daje duzo zabawy tprzy 
okazji muzyka m.in. parodiuje temat zfilmu z Indianq Jonesem). 
Zestaw 1: demko jednej gierki tTechnoRaiders], previewy 8 nast?pnych. Demo zajmuje 13 Mb. 
Zestaw 2: zabawa najbardziej niekonwencjonalny'mi liniami lotniczymi 
na swiecie + previewy innych gier. Demko - jakies 7 Mb. 

W pierwszej misji uzywacie kursorow do poruszania si? i Enter do prowadzenia ognia. Winda 'tkursor w gor? lub ddl) 
uaktywnia si? dopiero po zebraniu wszystkich pqczkow na danym pi?trze. Przy okazji: gra zawiera tez tzw. „boss-key", 
czyli ukrywacz gry przed szefem ;-). W drugiej grze wystarczy klikac myszkq... w odpowiednim miejscu i czasie. 
Wymapanla: Wlntfows’95,496, SVGA. 

Myth: The Fallen Lords 
(Bungie/EIDOS) 

Gra strategiczna, rozgrywana w swiecie fantasy, o niesamowitej 
grata (nawet bez 3Dfx jest co podziwiac) - pisalismy o niej w 
poprzednim CDA, a i w tym cos si? o niej znajdzie;-). Tak na 
pierwszy rzut oka wyglqda jak RTS rozgrywany w 3D i choc nie 
jest to sciste porownanie [bo gra jest znacznie bardziej blizsza 
klasycznej strategii niz typowemu RTSowi), to powinna ucieszyc 
takfandw obu typow gier strategicznych. Polecamy! Demo zajmuje 
blisko 52 Mb i zawiera tutorial (koniecznie zacznij od niego, bo 
inaczej b?dziesz mial problemy ze sterowanieml), dwie misje dla 
pojedynczego gracza i jednq w trybie multiplayer. Dokladny opis 
zasad, sterowania, funkcji, formacji itp. znajdziesz w pliku tekstowym w 
katalogu z grq. 
Wymapanla: Pentium 133,16MB RAM, Windows 95, DirectX 5, ew. 3D1x. 

Sub Culture 
(Criterion Studios/Ubi Soft) 

Podwodna trojwymiarowa gra akcji 
polqczona i elementami 
przygoddwek i o efektownej 

oprawie graficznej oraz niezwyktej 
atmosferze powinna spodobafisi? 
wi?kszosci graczy. Akcja dzieje si? 
w niezwyklym, podwodnym tbo 
jakim?) swiecie tmiasta, fabryki, 
itp.) - cos jak Amok. Demo zajmuje 
50 Mb. Dokumentacja i komunikaty 
sq... po francusku (no coz...), wi?c 
mala sciqga. 
Klawiszologia: 
Kursory - obroty todziq w 

dowolnym kierunku 
0 - naprzod 
W - wstecz 

S -wgor? 
X - w ddl 
Spacja - ognia 
$ - wybor broni 
F1-F4 -zmianawidoku 

1-5 -wskainiki 
F7 - wszystkre message 
Uwaga: tradycyjnie juz po 

odpaleniu dema z CD pojawia si? 

okno, gdzie wpisujemy £ciezk? 

dost?f)u (patrz tekst na poczqtku 

tej fubryki). 
Wymapania: P90,1GMBt Win95, DirectX, 
mile wldziany 3Dlx. , 
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First Aid 

pierwsze nie szkodzic 

iGauze Pad 

Nie nUiilt. A moze by tak nauczyC sle pomagaft? Dwie brytyjskie lirmy wyraZnie 
wiipiy sable do serca to napomnienie i postawity sobie Aw slogan za cel, jaki osiggnati 
powtnlen Icb nowy wapAlny produkt. Pienwsza z nich - Attica Intenakdve" - lest 
wydawca elezwylde popularnych obecnie aultimadialnych encyklopedii, atlasdw, 
przewodnlkAw. Drnga - St. John Ambulance - to wiodp ja wyapie" organizacja 

tycia. Prclepowang zai melodg dzialania jest opganizowanie kursdw piepwszej pomocy 
w miejscach zoacznege skupienia ludzi - szkolach bqdz zaktadach pracy. Wspdlppaca 
lysb ppzedslebiopslw mogla ppzynleAC zatem tylko jeden efekt • multimedialne (z 
elementami Inlerakcji) vadeaiecnm poAwigcone w catoAci timatowi wlaSnle tej (nota 
bene Jedaet z aajnlezbgdniBjszych) zdolnoAci - sztuki ndzielenia pomocy oliapom 
wypadkow..Takic wlainie pozwigzanie sugepuje juz zapAwno tytnl ppogpamu First Aid 
jak i abecnoAA na padelkn zielonego krzyza i napisn - „ten krgzek moze pomdc Ci 

Jacek SMOLlNSKI 

..zachowawczej", a nawet problem 
odpowiedzialnosci prawnej w wypadku 

tragicznego w skutkach udzielenia 
pierwszej pomocy. Tak na marginesie - Aplikacja z zaiozenia 

przypomina kurs 
pierwszej pomocy. 
Proces przyswajania 

sobie wiedzy z tej 
dziedziny podzielony 

zostat w niej na kilka dziatow. 
..Pierwsze wskazowki" zawierajq 
podstawowe (co nie znaczy - 
bezuzyteczne - wr^cz przeciwnie) 
informacje. Sq to m.in. kolejnodc 
czynnosci ratowniczych Cbtyskawiczna, 
lecz wnikliwa ocena sytuacji, 
zabezpieczenie miejsca wypadku, 
udzielenie pomocy poszkodowanym, 
wezwanie fachowej pomocy], nauka 
umiejetnosci ulozenia ofiary w pozycji 

ansi mm 1—Tixil mniYim tairct p~print [ eht 
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Jest, 

Scissors 
Blunt-ended scissors are useful to cut tape and roller 
bandages (or the casualty's clothing if necessary) without 
the risk of injury. 

# 

FIRST 

Principles 

0PNDITSONS 

FIRST AID J^JT 

nie mozemy zostac oskarzeni za nasze 
niefortunne dzialania ratownicze, 
pozostaje zatem tylko ..moralny kac"... 

Czqsc gtdwna programu zostala 
nazwana ..Przypadki". Bardzo 
powaznie potraktowana przez 
tworcdw zawiera 15 rodzajow 
niemilych wydarzed, jakie mogq mied 

miejsce w naszym aktualnym 
otoczeniu - poczynajqc od atakdw: 
serca, epilepsji, astmy czy cukrzycy, 
poprzez zlamania, zwichni^cia, 
dyslokacje, az po niezwykle grozne w 
skutkach obrazenia wewn^trzne. 

Autorzy programu wyszli przy tym z 
zaiozenia, ze nie nalezy bagatelizowac 
zadnych, nawet pozornie trywialnych 
przypadkdw i na rdwni z powyzszymi 
potraktowali tak ..typowe1' 

ewentualnosci, jak m.in. 
zakrztuszenia, skaleczenia, 
przeziqbienia i zatrucia 
pokarmowe ti slusznie - 
zdarzajqsi? przypadki 
smiertelne wskutek 
ukqszenia osy czy 
..niewylezanej” grypy). 
Wszystkie one dysponujq 
szczegdtowym opisem 
symptomdw (ilustrowanym 
zdjeciami, animacjami, 
filmami), zagrozen jakie ze 
sobq niosq i porad, co i jak w 
przypadku ich wystqpienia 

zrobid. Istnieje takze 
mozliwodd konfrontowania 
ewentualnych dolegliwodci na 
podstawie wystepujqcych 
objawdw (funkcja 
wychwytywania podobieristw 
- przy pomocy przejrzystego 

systemu odsylaczy). 

Kolejny fragment programu - 
..Pierwsza pomoc w zastosowaniu11' 
sluzy niejako ..namacalnemu" 
przekonaniu uzytkownika o fakcie, ze 
wykonywane przezed dwiczenia mogq 
mied odbicie w realnym swiecie. W 
tym wypadku ratownik” staje w 
obliczu wypadku (drogowego, na 
budowie, w domu), a dzialania, jakie 

podejmuje, majq istotny wplyw na 
poszkodowanych. W najlepszym 
przypadku potwierdzi on swe 
umiejqtnosci. W najgorszym - walnie 
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Prognamy uzytkowe 

gramu 
nFirst Aid" zostaf po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany na 
ubiegtorocznych, jesiennych ECTS. Pelniqc funkcj? dystrybutora Attica 
wzbudzata niemate poruszenie nietypowym sposobem prezentacji swego 
programs Wokot jej stanowiska bowiem krqzyt osobnik z wyglqdu wymagajqcy 
(niezb^dnie i natychmiast] udzielenia mu pierwszej pomocy - w jego przebitej na 
wylot, oklejonej zaschni?tq krwiq dtoni tkwil ogromny gwozdz! Czyzby ..gwozdz" 
kampanii promocyjnej? 

-ffiffir 

8UHNS 
& SCALDS 

A casualty with major bums may have: 
- skin which is pale, waxy or charred 
- a sizeable area of raw, blistered skin. 
Look for the following specific bum signs: Bums to the airway: 
- soot or other signs of burning around the mouth or nose 
- hoarse voice 
- breathing difficulties. 
Electrical bums: 
- unconsciousness 

przyczyni do zejdcia ofiary. Opcja ta 
ma za zadanie umozliwid sprawdzenie, 
jak zachowalibysmy si? w takiej 
sytuacji w rzeczywistosci. Przez caiy 

czas obcowania z tq cz?sciq programu 
mamy dost?p do ..oficjalnego 
podpowiadacza", czyli lekcji 
wyjadniajqcej dane zagadnienie. 

Istotnq zdolnosci? ..First Aid” jest 
programowa mozliwosc ustalenia 
rodzaju i ilodci elementaw, ktore 
powinny wchodzic w sklad 
rzeczywistego zestawu pierwszej 
pomocy. Dostosowany moze on zostac 
do ilosci osob [przyktadowo - 2 
doroslych + 2 dzieci) i jego 
potencjalnego miejsca i czasu 
wykorzystania m.in. w domu, podczas 
podrozy, w czasie urlopu. Dodatkowo 
przedstawiono „krok po kroku" 

procedur? 
uzywania 
poszczegolnych 
medycznych 
..gadzetow", np. 
skutecznego 
bandazowania. 
Zamieszczenie 
na krqzku tej 
funkcji wyraznie 
skraca dystans 
odczuwalny 
pomi?dzy 
uzytecznosci? 
programu „na 
ekranie” i w 
realnym zyciu. 
Oprawa 
audiowizualna 

„ First Aid11 nie 
pozostawia wiele 
do zyczenia. 
Mite dla oka [a 
przy tym 
funkcjonalne) 

menu, wysokiej jakosci realistyczne 
[choc zdarzaj? si? i naturalistyczne) 
zdj?cia, ciekawe animacje i tqcznie 25 
min. renderowanego filmu oraz 

1 could bandage 
her leg 

ROAD 

naturalnie brzmiqce efekty dzwi?kowe 
ogolnie nie mog? si? nie podobac. I 
choc mam kilka zastrzezen [np. w 
kwestii rozdzielczosci obrazu - tylko 

640*480, liczby dost?pnych kolorow - 
256 lub niewielkiego okna, w ktorym 
wyswietlane s? ..ruchome obrazki1’] 
sqdz?, ze aplikacja reprezentuje 
standardowy dla jej typu (czyli po 
prostu niezty] poziom. 

Godny podkreslenia wydaje si? 
natomiast fakt, ze cata struktura 
programu zastala swiadomie 
podporzqdkowana uzytkownikowi. 
Poczynajqc od banalnego w obstudze, 
wr?cz intuicyjnego interfejsu, poprzez 
istnienie mozliwosci zapisania stanu 
zaawansowania w kazdym momencie 
pracy z nim, az po mozliwosc 
przeglqdni?cia ..przebytej" juz drogi. 

Niestety, program posiada niezwykle 
istotny, integralny ogranicznik 
popularnosci wdrod potencjalnych 
polskich uzytkownikdw. Barier? • 
j?zykow?, ktora w tym wypadku 
wydaje si? bye nie do pokonania nawet 
przez ludzi, ktorzy uez? si? 
..zaawansowanego" j?zyka 
angietskiego. Zawiera on bowiem dose 
duzq ilosc wyrazen fachowych, stricte 
medycznych, a takie raezej niecz?sto 
pojawiajq si? na lekcjach. 

By udwiadomic sobie fakt, jak istotna 
jest umiej?tnosc efektywnego 
udzielenia pierwszej pomocy 0 
zarazem, jak przydatny program) nie 
trzeba mied ogromnej wyobrazni. W 
kazdej wszak chwili w naszym 
aktualnym otoczeniu moze dojsc do 
niespodziewanego, niemilego 
incydentu. A jezeli nagle okaze si?, ze 
poszkodowany moze liezye jedynie na 
nasz? pomoc, a my (rdwnie nagle) 
uzmystowimy sobie z przerazeniem, ze 
nie potrafimy jej udzielid? Tym niemniej 
z pewnym dystansem odnosz? si? do 
pomyslu uezenia si? zycia „z 
komputera". Z prostego powodu - nie 
wierz? bowiem, by dzialania 
teoretyezne [czyli wykonywane „w 
aplikacji") mogly w pelni pokrywac si? 
z praktykq. Sqdz? jednak, ze First Aid 
moze stanowid solidnq podstaw? pod 
przyszie ..studia” sztuki ratowania 

ludzkiego zycia. 

Obydmy nigdy nie byli zmuszeni sztuki 

owej uzyd... 

Wymagania: 
^S6DmBM6RAM. 
COic3 Window 3j 

Producent; 
All i« Interactive i 
SI. John AnitHilante 

Dystrybutur: 
AHica Irttortfcljft 
lei. (0044) 1865^913^6 

Internet: mtp//wwwaii)ca.c&m 
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iownik dla lekarza 
Stownik medyczny 

Latina dnwno przestata iyt jyzykieni mipdzynarodowyin w sztuce, w ograniczonym 

Zylho stopiiu poslugnja sip nig dzis prawnicy. Biologia, w tym medycyna, wydaje sip 

im jaj mtitnip ostojp. Ale nawet w lej dziedzinie lacina atala sip kndem pamocniczym, 

stuzijcyiR ilownie do „szylrowania" nazw organizmow, czpsci ciala i zaehodzgcych w 

pick pmaadw, przeslata bye jpzykien, kttry stuzy do codzienaej komunikaeji. Na 

mitdzyRtPtdawycli synpozjick i kongpesach medyczaych angielaki uwaza sip za jpzyk 

ahawipjacy aezeslaikiw. Dll lekarza, klory eftee na biezgeo sledzic rozwoj 

najnawszycb badan w iateresajgcaj go dziedzinie, dzielic sip swymi doswiadezeniami na 

szernkin tornm, ziajinodc jpzyka angielskiego stale sip dzis rfiwnie wazna jak 

nniejptnosc poslugiwaoia sip specjalislycznp lerminologip tacinskg. 

PlOTR DOMANSKI Laciny kazdy adept medycyny 
nauezy si? z pewnosci? na 
studiach, o swdj angielski 
cz?sto musi zadbac sam. 
Ambitny lekarz nie ma tu 
tatwego zadania. W nauce 

j?zyka obcego specjalisci wszystkich 
dziedzin maj? specjalne wymagania, Po 
opanowaniu podstaw j?zyka 
umozliwiaj?cych komunikacj? nalezy 
zaznajomic si? z terminologi?, ktorej 
nie nauezymy si? na zwyktym kursie 
j?zykowym i nie znajdziemy w 
klasycznym, chodby wielotomowym 
slowniku. Roznoj?zyczni fachowcy 
zajmuj?cy si? t? sam? dziedzin? 
potrafi? porozumiec si? po angielsku, 
nawet jesli maj? kiepski akcent i robi? 
mndstwo bt?dow gramatycznych, ale 
jezeli nie znaj? tenminologii 
specjalistycznej, mog? nie bye w 
stanie wyjsd poza formuf? 
kurtuazyjnego powitania. 

Na szcz?scie ambitny i nowoczesny, 
czyli ..skomputeryzowany", adept 
medycyny ma dzis do dyspozycji now? 
propozyej? wydawnictwa Lexland 
opracowan? wspolnie z 
Wydawnictwem Naukowo-Technicznym 
i Wydawnictwem Lekarskim PZWL - 
dwuj?zyczny komputerowy stownik 
medyczny. Wtasciwie stownik jest 

JUUILWU - 

1 ■ .- ~~ r 

kontynuacj? ambitnego planu 

stworzenia 
nowoczesnego 
systemu informaeji 
naukowej w serii 
programow pod 
tytulem Leksykonia, 
Projekt opiera si? na 
systemie TL+, ktony 
pojawit si? na rynku 
wraz z pierwszym z tej 
serii Stownikiem 
Multimedialnym. 
System ten stuzy do 
zarz?dzania 
stownikowymi bazami danych. TL+ 
mozna wi?c stale poszerzac o nowe 
bazy (Stownik Medyczny jest wtasnie 
jedn? z nich) i uzupetniac wlasnymi 
informaejami (w bazach stworzonych 
przez uzytkownika). Wtasne bazy mog? 
bye edytowane i wzbogacane 
informacj? dzwi?kow? i grafik?. 
System TL+ pozwala takze na fatwy 
dost?p do danych zawartych w 
roznych bazach, potrafi na przyktad 
wyszukiwac definieje tego samego 
hasta w kilku zainstalowanych 
slownikach. Stownik medyczny moze 
bye wykorzystywany jako samodzielny 
program lub moze zostac wt?czony do 
szerszego zestawu jako jedna z wielu 
baz danych. Uzytkownik moze 

budowac swdj prywatny 
leksykon z dowolnych baz, 
Lekarzowi bye moze wystarez? 
bazy medyezne, doswiadezony 
ttumaez b?dzie prawdopodobnie 
starat si? skompletowad cat? 
seri?. Dzi?ki TL+ seria 
Leksykonia jest jednym z 
najbardziej oryginalnych i 
najciekawszych programow 
stownikowych na naszym rynku. 

Na przyktad przy hasle ..gruzlica” 
podano trzy najbardziej ogolne 
angielskie odpowiedniki, a potem list? 
odmian tej choroby, na ktdr? ztozyto 
si? okoto 60 punktow, Lektura tylko 

dla ludzi o mocnych nerwach! Bardzo 
ciekawym rozwi?zaniem jest tez 
mozliwosc wyszukiwania za pomoc? 
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Jak juz wspomniano, Stownik 
medyczny jest drugim programem w 
Leksykonii. Na pierwszym dysku z tej 
serii znalazty si? mate stowniki 
angielsko-polskie i polsko-angielskie, 
ktdre jak si? zdaje stuzyly przede 
wszystkim demonstraeji mozliwosci 
systemu TL+. Opisy haset byty 
potraktowane dosyc pobieznie, a 
czasem wr?cz niedbale, za to 
wzbogacone zostaty ilustracjami i 
dzwi?kiem. Najnowszy produkt z tej 
serii, czyli Slownik medyczny, jest juz 
jednak przyzwoicie opracowan? baz? 
danych dla specjalistow. Juz sama 
ilosc haset - 100 000 w obu 
cz?sciach stownika - wygl?da 
imponuj?co, jak na zbior zawieraj?cy 
tylko terminologi? z wybranej 
dziedziny. Dla pordwnania ogolny 
stowniczek polsko-angielski w 
poprzednio wydanej bazie zawierat 
zaledwie 30 000 haset. Kazde hasto 
zostafo pracowicie przeanalizowane 
przez specjalistow - opis zaezyna si? 
od kilku ogolnych okreslen 
odpowiadaj?cych danemu terminowi, 
po czym nast?puje szczegolowe 
wyliczenie wyrazen z nim zwi?zanych 

algorytmu, dzi?ki czemu obok hasta 
gtownego pojawiaj? si? terminy 
pokrewne. Nawet laik dostrzega, ze 
nad stownikiem starannie i bez 
zb?dnego pospiechu pracowali 
profesjonalisci. 

Nie znaezy to oczywiscie, ze zrz?dliwy 
krytyk nie znajdzie okazji do narzekan. 
S? bowiem hasta pojawiaj?ce si? w 
cz?sci polsko-angielskiej, a nieobecne 
w stowniku angielsko-polskim (na 
przyktad dose enigmatyezny dla laika 
termin „pot?czenie maziowe"). 
Wprawdzie na oktadee dysku znajduje 
si? informaeja, ze stownik polsko- 
angielski zawiera 45 000 haset, a 
angielsko-polski 55 000, ale w 
programie aspiruj?cym do miana 
„najnowoczesniejszego polskiego 
systemu informaeji naukowej" takie 
luki nalezy traktowac jako znacz?ce 
niedoci?gni?cie. Nie wiadomo dlaczego 
w tej cz?sci serii autorzy zrezygnowali 
z dotqczenia do poszczegolnych slow 
plikow dzwi?kowych prezentuj?cych 
wymow?. Ogromna cz?sc terminow 
medycznych w j?zyku angielskim 

pochodzi z taciny, a 

odeyfrowanie 
takich 
slow, 
ktorych 
wymowa 
ma si? 
nijak do 
pisowni, 
jest w 
angielskim 
trudne 
nawet dla 
samych 
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Programy uzytkowe 

Anglikow. Transkrypcja fonetyczna, 
dolqczona co prawda do kazdego hasta 
w cz?sci angielsko-polskiej, dla 
niewtajemniczonego pozostaje ciqgiem 
niemozliwych do rozszyfrowania 
znakdw. Ograniczenia zrozumiale w 
wypadku stownikow w formie 
ksiqzkowej tu nie powinny stanowic 
problemu. Ciekawie moglyby si? tez 
prezentowac schematy graficzne i 
rysunki ilustrujqce na przyklad nazwy 
cz?sci urzqdzeh medycznych, niestety 
mozliwosci graficzne stownika 
komputerowego, takjakw poprzedniej 
cz?sci serii, nie zostaly wykorzystane. 

Jezeli chodzi o usterki czysto 
techniczne, dziwi fakt, ze choc w 
programie zainstalowana jest polska 
czcionka, w haslach do wyszukiwania 
wpisywanych z klawiatury nie ma liter 
polskiego alfabetu (chociaz na 
szcz?scie program rozpoznaje 
kombinacj? ALT+ejako „?"). Dosyc 
skomplikowane, jak na program 
dziatajqcy w systemie Windows, jest 
tez kopiowanie hasta lub jego cz?sci 
do schowka, co w pracy ze slownikiem 
jest jednq z podstawowych funkcji. 
W sumie jednak powyzsze zastrzezenia 
nie sq bardzo powazne, wi?kszosd 
wymienionych usterekto raczej 
niedopatrzenia czy niedociqgni?cia niz 
znaczqce wady. Najwazniejsza 
niedoskonatosc poprzedniej, 
ppdemonstracyjnej" cz?sci Leksykonii 
(Stownik multimedialny...) - pobiezne 
potraktowanie materialu - zostata 
wyeliminowana. Dzi?ki 
profesjonalnemu podejsciu do 
prezentowanej tematyki i bogactwu 
materiatu Stownik medyczny mozna 
zaliczyc do bardziej udanych 
programow „j?zykowych“. Dzis 
bowiem jest na rynku szeroki wybor 
stownikow komputerowych i 
programow do nauki j?zyka 
angielskiego dla dzieci, natomiast sq 
trudnosci ze zdobyciem solidnego 
oprogramowania z tej dziedziny dla 
ttumaczy i specjalistdw z 
poszczegolnych dziedzin. Niecierpliwie 
czekamy wi?c na kolejne bazy 
Leksykonii. Miejmy nadziej?, ze w 
nast?pnych cz?sciach serii autorzy 
zatroszczq si?, obok solidnego 
przygotowania merytorycznego 

poszczegolnych haset, takze o 
wykorzystanie mozliwosci multimedidw 

komputerowych, wlqczajqc do 
stownika grafik? i dzwi?k. 

Praducent; 
WVtiavrtTlctwo Lekarskie 
mil. L(inland 

Wymagania; 
306, 4MB RAM, CDx2, 
Windows 
Internet: ;http:/ywww 

Dystrybutor: 
WNl t tocUlKJ 

pzwl.pl 
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strz klawiszy 
Mistrz Klawiatury 

Bezwzrokowe pisanie na klawialurze to larzenie wielu uzytkownikAw komputerAw. 

UmiejgtnoAA ta pozwala na szybaze i wydajniejaze pisanie, a ieSli dolgczyA da tego 

uzywanie wazystkich palcdw obu dloni, nic juz wipcej nie pnlrzeba (maze oprocz 

pomyalAwnata, co pisaA). 
Marcin Serkies Oczywiscie nic nie 

przychodzi samo. Nabycie 
umiej?tnosci sprawnego 
pisania wymaga wiele 
pracy i najlepiej 
nauczyciela. Kursy sq 

dosyc drogie i dose rzadko odbywajq 
si? w domu, w przyjemnej atmosferze. 
Rozwiqzaniem moze bye tu sam 
komputer, ktory, jak wiadomo, moze 
udawac nauczyciela - tyle, ze jest do 
tego potrzebne odpowiednie 
oprogramowanie. Polacy majq o tyle 
ci?zko, ze nie mogq korzystac z 
zachodnich produktow ze wzgl?du na 
specyfik? polskiego j?zyka [polskie 
znaki], a takze z powodu 
niedost?pnosci owych programow, 
Ostatnimi czasy jednak ktos 
zdecydowat si? rozwiqzac ten problem 
i wydat program pod tytulem Mistrz 
Klawiatury. Jego zadaniem jest 
nauezenie szybkiego i bezbt?dnego 
pisania na klawiaturze, 

Pierwsze wrazenia po instalacji nie sq 
zbyt dobre. Program nie uruchamia 
si?, jesli mamy ustawionq wi?kszq 
rozdzielczosd niz 640x480, co moze 
poczqtkujqcych uzytkownikow nieco 
zaktopotac, Gdyby choc jeszcze 
podawal jakqs informacj? o powodzie 
odmowy wspdtpracy, wszystko bytoby 
w porzqdku... Lecz nie. W zwiqzku z 

czym: minus - ale chyba jedyny, bo 
poza nim program jest napisany 
dobrze i spetnia wspaniale swojq 
funkcj?. 

Zaraz po uruchomieniu musimy si? 
zarejestrowac w specjalnym oknie. 
Dzi?ki temu program moze prowadzic 
osobnq statystyk? dla kazdego 
uzytkownika i oddzielnie sledzic jego 
post?py. Potem nalezy .przejsc do 
wtasciwej nauki, wybierajqc lekej? 
sugerowanq, wybranq lub nauk? 
zqdanych liter, ktore sprawiajq nam 
problemy w pisaniu „na slepo". Mozna 
tez wybrac jakis tekst sposrdd tych 
dostarczanych z programem lub z 
tych, ktore mamy zapisane na dysku 
jako pliki TXT. Wlasciwie to 
poczqtkujqcy uzytkownik powinien 
zajqc si? lekejami sugerowanymi, bo 
dzi?ki temu nauezy si? wszystkiego od 
podstaw. Na przyklad podezas 
pierwszej lekcji program uezy 
prawidfowego 
ulozenia lewej dloni 
na klawiaturze i 
ewiezy uzywanie 
palcdw podajqc 
sekweneje liter. 
Potem przychodzi 
czas na r?k? prawq 
itd, itd. az do 
osiqgni?cia perfekeji. 
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Po kazdej lekcji program podaje nam, 

jak szybko pisalismy i ile bl?dow 
zrobilismy i w zaleznosci od tego 

proponuje powtorzenie lekcji lub 
przejscie do nast?pnej. Wydaje si? to 

proste, jednak trzeba do tego duzo 
samozaparcia, sumiennosci i 

odpowiednich warunkow do pracy. 

0 ile dwa pierwsze warunki zalezg 
scisle od uzytkownika i autorzy 
programu nie majq na nie zadnego 
wplywu, to o warunku ostatnim 
napisali co nieco w podr?czniku do 
programu, Dowiemy si? z niego, jak 
zorganizowac stanowisko pracy, jakie 
sq podstawowe zasady pisania na 
klawiaturze i jeszcze kilku innych 
przydatnych rzeezy. Stosujqc si? do 
wszystkich rad, juz po pewnym czasie 
zauwazymy znaezny wzrost wydajnosci 
(jesli chodzi o pisanie] i zmniejszenie 
ilosci bl?dow. Nie znaezy to jednak, ze 
mozemy odtozyc program na polk?, Z 
pisaniem tak samo jak ze sportem, 
trzeba trenowac, zeby nie stracic 
formy, a przeciez tylko Mistrz 
Klawiatury podsumuje nas po 
treningu, Powie, jak szybko pisalismy, 
ile zrobilismy bl?dow i oceni nasze 
post?py, Mato tego - potrafi podac 
osobnq statystyk? dla kazdej litery: da 
nam znac, ile razy (w formie 
procentu] wcisn?lismy odpowiedni 
klawisz. Moze si? wydawac, ze sq to 
informaeje niewazne, ale po 
oglqdni?ciu strony ze statystykami 
mozemy np. potrenowac tylko te 
litery, przy ktorych mylimy klawisze. 

Oczywiscie polecam Mistrza 
Klawiatury jako dobrego i 
niezrz?dliwego nauczyciela, 
na ktorego chyba kazdego 
stac, Szczegolnie, ze jest to 
inwestyeja w siebie, ktora 
kiedys moze si? w dose 
materialny sposob zwrocic, 
szczegolnie jesli zamierzamy 
wykorzystywac komputer w 
pracy biurowej lub chcemy 
sobie dorobic np. 
przepisywaniem prac 
magisterskich itp. 

P.s. Zapomnialbym o jeszcze 
jednej zalecie - otoz program oprocz 
tego, ze ma male wymagania 
sprz?towe, to miesci si? na jednej 
zwyktej dyskietce, co ucieszy tych, 
ktorzy jeszcze nie dorobili si? CD- 
Romow, 

& 
Praducent: 
Natilik Soft 

Wymagania: 
386,4MB RAM, SVGA, 
Windows 3 x/95/NT 

Dystrybutor; 
NahlkSoft 

Interne t: wipy/wvov, fspid cm. pr/AahM 
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przedstawiajgcy proces tworzenia 
przez statek kosmiczny tych 
fantazyjnych i precyzyjnych znakow na 
polach. Dokument jest podobno 
prawdziwy i zostal zbadany przez 
wielu ekspertow, ale takich 
dokumentalnych perelek mozna 
znalezc wi?cej. W programie 
zawartych jest kilka amatorskich 
filmow wideo i maty zbior zdj?c, na 
ktorych uwieczniony zostat moment 
..wizytacji". Prawd? powiedziawszy w 
przypadku niektorych trzeba niezle 
wyt?zyc wzrok, aby cokolwiek 
dziwnego na nich zobaczyc, ale bgdz 
co bqdz wrazenia gwarantowane. 

Mozemy rowniez zapoznac si? z drugg 
strong medalu i dowiedziec si? o tym, 
jak ludzie oszukujg i fabrykujg dowody. 
Ze statystyki wyraznie wynika, ze 
90% pozornie dziwnych zjawisk 
mozna wyjasnic, a w przypadku 
wi?kszosci ludzi obserwacja UFO jest 
wynikiem pomylki z przeroznymi, 
zwyczajnymi obiektami latajgcymi. 
Ukazane sg nawet zdj?cia wojskowych 
samolotow, ktdre mogg do ztudzenia 
ksztaltem przypominac latajgcy 
spodek. Sg rowniez przedstawione 
teorie, iz UFO jest doskonalg 
przykrywkg dla wojska, ktore w ten 
sposob ukrywa testowanie nowych 
bojowych technologii. Wlasnie to jest 
najwi?kszy plus programu, autorzy 
nie ograniczyli si? jedynie do 
przedstawienia faktow 
opowiadajgcych si? za istnieniem 
obcych cywilizacji, uzytkownik ma 
rowniez okazj? do zapoznania si? z 
teoriami, ktore sg zaprzeczeniem 

NfeztdBiitylikgw&ne obiekly latajgce, paranormalne zjawiska, asobliwe zaglnigcia... 

przewaznie wszelkie i niewyjaknione przez naukawcdw zdarzenia kwalilikuje sip jako 

sktilki kolejnycb odwiedzin Obcych. Powazni naukowcy nabieraja wady w usta, rzgdy 

lioraaczi sip zachowaniem tajemnicy i smieszip charaklerem sprawy, a cala reszta 

Indzkoacl spragaionaj sensacji stara sip dowiedzied, czy to bylo 

UFO. czy la? cos bardziej racjonalnego. W kazdym razie 

mm zoslajp pewne wptplMci i niedomdwieaia, ktdre tylko 

prowokajp ludzi to coraz gtpbszego przekoeania o nawiedzaniu 

nasze] planoty przez dziwnych ..jegomosci". Media drpzp temat 

niesirudzenie i karmip potencjalnych widzdw serialami, filmami 

dokuieotalnymi i s-f, przerdznymi dysknsjami ekspertow, 

utolagdw etc. Wiadomo, ze sensacja potrali przycipgnpc ttumy i 

podnledd wskaznik oglpdalnosci, a co za tym idzie nabic troche 

kasy. Wraz z rozwojem techniki do tej imponnjpcej kolekcji dolpczyl jeszcze jeden 

nodnikinlartnacji: CD-ROM. 
Agnieszka Siejka 

rzed chwilg z czytnika 
wyj?tam Isnigcg plytk? 
oznaczongtytulem 
Ufopedia, przyznam, iz po 
zapoznaniu si? z programem 
odczuwam niejakie 

oszotomienie i zdezorientowanie. Takiej 

dawki informacji na temat 
pozaziemskiej cywilizacji moj umyst 
jeszcze nigdy nie wchtongl ti nie 
przetrawil). Zanim klikn?lam na ikonk? 
z latajgcym talerzem, poprzysi?gtam 
sobie, ze do tematu podejd? w jak 
najbardziej cyniczny i ironiczny sposob. 
Nabity po brzegi tanig sensacjg CD- 
ROM nie b?dzie w stanie przekonac 
mnie do uwierzenia w odwiedziny 
obcych na naszej niebieskiej planecie. 
Troch? si? pomylilam, a moc mojej 
przysi?gi nieco oslabla po zapoznaniu 
si? z zawartoscig Ufopedii. Kazdy 
mitosnik i przeciwnik kontrowersyjnej 
teorii o pozaziemskich istotach znajdzie 
tu cos dla siebie, produkt jest ci?zko 
zakwalifikowac do jednej grupy. Mozna 
powiedziec, ze jest to umiej?tne 
potgczenie encyklopedii, biblioteki, filmu 
dokumentalnego, a nawet naukowego. 
Wszystkie te cechy polgczone razem 
dajg efekt robigcy wrazenie na 
odbiorcy. W sumie to sam temat bez 
zadnych bajerow robi wrazenie, ale 
jego sposob zaprezentowania w 
Ufopedii jest nad wyraz dobry. Catosc 
podzielona jest na pi?c sekcji, ktdre 
dalej rozgal?ziajg si? na pomniejsze 

dziaty. Zapewniam was, ze kazdy z 
nich diametralnie si? rozni od 
pozostatych i biorgc pod uwag? 
rozmiary problemu, pojedynczy dziat 

moglby zajgc kolejny CD-ROM. 
Niestety autorzy musieli dokonac 
trudnej selekcji i wybrac sposrod 
morza informacji i faktow 
najwazniejsze i najistotniejsze z nich, a 
naprawd? jest czego si? dowiadywac. 

Na poczgtek warto obejrzec 
wprowadzenie (Inrodruction), w 
ktorym odb?dziemy skrocong podroz 
od czasdw starozytnych do kolejnych 
dekad naszego wieku. Oczywiscie 
wszystko jest przedstawione pod 
kgtem odwiedzin Obcych i w jaki 
sposob na przestrzeni wiekdw 

ksztaltowaly si? poglgdy 
ludzi na temat takich 
dziwnych zjawisk. Jest to 
oczywiscie duzy skrot, 
ktory jedynie mialna celu 
wprowadzic uzytkownika w 
klimat programu. Po 
obejrzeniu tej retrospekcji 
mozecie bye troch? 

zawiedzeni, gdyz w miar? 
przedstawiania kolejnych informacji 
przez lektora, na ekranie pokazywane 
sgzdj?cia, rysunki, ktdre sg ilustracjg 
do slow czytajgcego, Nie jest to 

rewelacja, ale 
cierpliwosci, 
gdyz 
prawdziwe 
perelki 
znajdziemy po 
gl?bszym 
zapoznaniu si? 
z programem. 

Jestem 
pewna, ze 
niecierpliwi i 
zgdni sensacji 
osobnicy 
natychmiast 
zajmg si? 

wdzi?cznym dzialem UFOs i owszem 
znajdgtutaj satysfakcjonujgce ich 
informaeje. Mi?dzy innymi mozemy 
przyjrzec si? zaobserwowanym 
ksztaltom obiektow, ktorymi poruszajg 
si? nasi ltgoscie" oraz przerozne slady 
na ziemi, ktore sg dowodem ich 
niewgtpliwej (hmmm - redakeja) 
obecnosci. Chodzi tutaj o 
monumentalne znaki pozostawione na 
polach znajdujgcych si? glownie na 
obszarach Anglii, Japonii i Brazylii. 
Zapoznamy si? z wypowiedziami 
farmerow, badaezy i naukowcow, 
ktorzy reprezentujg odmienne zdania i 
teorie. W wypowiedzi wplecione sg 
zdj?cia i krotkie filmy wideo, ale 
najwi?ksze wrazenie robi prawdziwy 
film nakr?cony domowg kamerg, 

e z tej ziemi 
Sightings. Ufopedia 

t 

L 
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tego typu stwierdzen. Bez wzgl?du na 
to czy ogl?damy relacj? swiadkow z 
porwania jakiegos osobnika czy 
dowiadujemy si? o dziwnym, 
bezkrwawym zabijaniu zwierz?t, 
zapoznajemy si? z otoczk? zdarzenia z 
rdznych punktdw widzenia. 

Awiasnie: porwania. Kolejna 
kontrowersyjna sprawa. B?dziemy 
mieli okazj? zobaczyc i ustyszec 
wypowiedzi ofiar eksperymentow 

medycznych dokonywanych rzekomo 
przez kosmitow. Rzekomo, poniewaz 
znow napotkamy na w?tpliwosci. 
Mniejsza z tym, gdyz relacje z porwan 
zostaty przedstawione w bardzo 
tragiczny i dramatyczny sposob, na 
pewno was troch? przeraz? CBoze, do 
czego ci szarzy s? zdolni!). Warto 
zaznaczyc, ze wszyscy ci ludzie ktorzy 
mieli okazj? przezyc badanie przez 
Obcych i ktorych wypowiedzi 
uslyszymy, wcale nie mieli ochoty na 
jakiekolwiek bliskie spotkania i 
specjalnie si? tym tematem wczesniej 
nie interesowali, wygl?daj? rowniez na 
catkiem normalnych. Zapoznamy si? 

tylko z najciekawszymi i 
najstynmejszyrm przypadkami porwan, 
ale aby mozna byto met poj?cie o 

ogromie zjawisks, w programme jest 
dost?pna baza denych, ktdra zawiera 
wszelkie dane o blizszych lub dalszych 
kontaktach. Mozemy przejrzed 
wszystkie rekordy po kolei albo 
przesortowac je specjaln? 
wyszukiwark?. Precyzujemy w niej 
przedzial czasowy, rodzaj obserwacji 
czy kontaktu, towarzysz?ce temu 
zjawiska Canomalie czasowe, silne 
swiatlo itp.), dokumentacja (zdj?cia, 
filmy, rysunki lub brak jakichkolwiek 
dowoddw], ilosc swiadkow i wiele 
innych detali, na podstawie ktorych 
dostajemy informacje o tych dziwnych 
spotkaniach. 

Zapewne wszystkich zainteresuje 
mozliwosc zapoznania si? z technology 
Obcych, wypowiedzi naukowcow i 
inzynierow powinny przyblizyc warn 
wiedz? o zasadach, na jakich 
przypuszczalnie funkcjonuj? „lataj?ce 
dyski”. Okazuje si?, ze podczas II wojny 
swiatowej Niemcy skonstruowali 
statek blizniaczo podobny ksztaltem do 
pojazdow Obcych, w dodatku on 
potrafil wzbic si? w powietrze, na 
dowod tego mozna obejrzec zdj?cia i 
film archiwalny przedstawiaj?cy 
powyzszy prototyp. A kto wie jakie 
jeszcze tego typu obiekty znajduj? si? 

wwojskowych hangarach? 

Najwi?ksz? atrakcj? programu jest 

wracajqcy niczym bumerang, temat- 
rzeka dotycz?cy incydentu w Roswell, 
ktory urost juz do rangi legendy i stat 
si? symbolem dla wszystkich 

zwolennikow teorii o obcych 
przybyszach. Zapoznajemy si? z 
krotkim wprowadzeniem ozdobionym 

archiwalnymi zdj?ciami i pierwszymi 
stronami lokalnych gazet, dalej 
mozemy ustyszec wypowiedzi 
mieszkancow ostawionego terenu jak i 
tych, ktorzy przyjechali z rdznych 
zak?tkow swiata, by obchodzic 50- 
si?t? rocznic? wydarzenia. Wnioski z 
ich wypowiedzi s? naprawd? 
interesuj?ce. Jestem pewna, ze 
poczujecie maty dreszczyk na plecach i 
g?si? skork?, gdy ujrzycie fragment 
filmu, ktory rzekomo jest dokumentem 
z sekcji zwtok przeprowadzonej na 
jednym z rozbitkow. Po nim 
obserwujemy debat? na temat co 
naprawd? zdarzylo si? w Roswell oraz 
ustyszymy odpowiedzi na kilka 
nasuwaj?cych si? pytan, z ktorych 
najwazniejszym jest problem 
poruszaj?cy autentycznosc filmu. 
Poznamy zdanie wszystkich ludzi, 
ktorzy w jakis sposob s? zwi?zani z 
dokumentem: jego odkrywc?, 
badaczami, ekspertem od efektow 
specjalnych (presto z Hollywood] i 

Innymi naukowcami, autorami ksiqzek, 
operatorami kamer, ktorzy 

przedstawiaj? wlasne teorie. My 
obserwuj?e cal? debat?, musimy 
wyksztelcid wlasne zdanie i 
zdecydowad, po ktdrej stronie 
..berykady" si? znajdziemy. Mozna 
oczywi£cte przyjqfi postaw? pasywn? i 
bieptiifi wysluchad wszystkich m?drych 
stdw, ale bez wzg!?du na tok co 
zrobimy i czy b?dzie to mialo 
jakikolwiek wptyw na nasz punkt 

widzenia, na pewno wywrze ogromne 
wrazenie. Ja osob^efe kilkakrotnie i i 
niedowierzaniem odtwarzelam czamo- 
biafy fragment, na ktorym byta 
widoczna jak na dloni karykaturalna 
postac, a nad ni? pochyleni osobnicy, 
ze skalpelami w dloniach, zakuci w 
ochronne skafandry... 
Oczywiscie to tylko cz?sc czekaj?cych 
na was atrakcji, gdy zdecydujecie si? 

na przejrzenie Ufopedii. Oprocz 
powyzszyeh bajerow, znajdziecie 
rowniez bogate informacje o osnutym 
mgietk? tajemnicy obszarze 51, 
dowiecie si? o rodzajach i typach 
obcych stworow, przeczytacie tajne 
dokumenty roznych organizaeji (FBI, 
CIA), dotycz?ce niezydentyfikowanych 
obiektow oraz zeznania swiadkow, 
ktorzy w jakims stopniu zostali 
dotkni?ci tym zj3wi$kiem. Przede 
wszystkim zobaezyeie mndstwo zdj?d, 
uslyszycie wypowiedzi ludzi, spotkacie 
si?zprzerdznymi teoriamti 

hlpotezamb kttire staraj? si? sobie 
zaprzeczad, Ogrom iriformeeji moze 

przytloQzyd, ale wszystko zostato 
pofqczone ze sob? w logiczn? i spdjn? 
caloSd, a to pozwoli si? skupid na 
podstawowym problemie; czy wierzyd 
w ufoludki, czy tez nie? Grafike 
rowniez stoi na wysokim poziomie, ale 
chyba w tym przypadku to nie jest 
wazne. Kwesti?, ktora bardziej 
interesuje uzytkownika, s? zdj?cia, 
filmy i rysunki b?d?ce dowodami, ktore 
potwierdzaj? albo zaprzeczaj? 
przedstawianym faktom. W rdzne 
opisywane historie umiej?tnie i z 
wyczuciem zostaty wplecione wszelkie 
dokumentaeje i wypowiedzi swiadkow. 

Dramatyczne zdarzenia zostaty 
ukazane z odpowiedni? dawk? tragizmu 
i tajemniczosci, to naprawd? wptywa 
na ogolny klimat odbioru, ktory jest jak 
najbardziej pozytywny (to znaezy 
cz?sto pelen grozy). 

Jednak wbrew pozorom nie jest to 
wcale produkt propagandowy, a 
jedynie kompendium wiedzy 
przedstawiaj?cefakty. Ogl?daj?cy musi 
we wszystkim sam podj?c decyzj? co 
do swojej postawy, prawie w kazdym 
przypadku przedstawione s? za i 
przeciw. Prawie, poniewaz w 
przypadku Roswell, autorzy chyba nie 
mogli si? powstrzymac i mozna wyezud 
lekk? presj?, ktora ma na celu 
wzbudzenie w ogl?daj?cym wiary w 
oslawiony incydent. Jakkolwiek by nie 
patrzec, produkt polecam wszystkim, 
ktorzy w jakims stopniu interesuj? si? 
tego typu zjawiskami, b?dzie to dla 
nich bezeenne zrodlo informaeji i 
dokumentow. Natomiast wszyscy 
cynicy wreszeie maj? okazj? poznad 
„prawdziw? prawd?11 i po zapoznaniu 
si? z Ufopedi? zniknie z ich twarzy 
ironiezny usmieszek, a przynajmniej 
zdobyta wiedza zmusi ich do gt?bszych 
rozmyslan i zastanowienia. W kazdym 
razie nasuwa si? filozofiezne pytanie: 
„czy jestesmy sami we 
wszechswiecie?1' Na rozwi?zanie 
powyzszego problemu (jak i wiele 
innych z nim zwi?zanych) b?dziemy 
musieli chyba jeszcze troch? poczekac, 
az nauka b?dzie w stanie wyjasnic 
wszystkie zbiorowe halucynacje 
dotycz?cych blizszych lub dalszych 
kontaktowzprzybyszamiz 
najodleglejszych zak?tkow kosmosu. 

■ 

Praducent: 
Paramount Piclures/Anglia 
Multimedia Ltd. 

Wyntagania: 

CDtf. DOSWVind(WS % 

Dystrybutor: 
Anglia Multimedia Ltd. 
tsl.{0044) 1713898680 
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ryka na wyciagniecie rgki 
Virtual Safari 

Kaldy sfotkal sis z racze] mats oryginalnym slwienMem, ze poifpflze kmalq. Jest 

to laid liefodwaZality i ehyUa ntkt w niego nie wqipi. Walory poznawcze sg gtawng 

seeds tspystycznych wypraw I opmna skarttmcg wiedzy oraz doiwiafezeiiia. 

ludzi traktuja podnoze w nowe miejsca jak swego poifzajii eezyszezeaie. 

CziDwiek na tnoiJiwoSfi Ddepwama sit od azarti, codziennej pzeczywisloiei, a 

{ednuzeSaie pozwaia m\m sip w zupetnie itowym atoezenis, wirfld ealkowieie 

obeyed ludzi, Monotonia zycia mmim wywoluje w Ivdziatfi iiczucie Irolracji, 

Info. Jediraeze* wzrasta ciigft da dokonania jakieS zoiiauy, w kaidyut razie ladzie 

dgza di ilk najwitkszogo lipozmaicema eodzieanoSci. Maze to kyfc drabna zmiana 

wyttnju njeszkanla, drug! da pracy (szkutyl, nowa (ryzura itp. Jedaak nie tak nie 

pspnwfi sampczucia Jak nawe! krdtki wyjazd. Weals nie mnsi la kyfi wyeitezka na 

MajBPke, wysiarczy up. ztazenie wtzyly kakei, kldra miaszka w malej, vpicze] wiosce 

Ink sals, Ukodniowa wyeieezka w pipy. 
Agnieszka siejka Autorzy programu Virtual 

Safari chyba doskonale 
znajq wszystkie zalety 
podrozy i postanowili 
chociaz ich matq 
czqstk? przeniesc na 

ekrany monitorow. Pomyst jest dosyc 

oryginalny, gdyz program Iqczy w 
sobie elementy gry z niektdrymi 
cechami multimedialnych encyklopedii. 
Jak to mozliwe? Otoz wcielamy si? w 
postac poczqtkujqcego poszukiwacza i 
obserwatora egzotycznej, afrykanskiej 

fauny i flory. Chyba tak swojq wielkq, 
zyciowq przygod? zaczynal Tony Halik. 
Dostajemy wiz? do Afryki, wsiadamy 
do samolotu i za par? godzin jestesmy 
juz w uroczym miejscu o nazwie Three 
Trees Lodge. Tutaj zaezynamy naszq 

wirtualnq przygod? z Afrykq. 

Z poczqtku mialam wrazenie, ze Virtual 
Safari jest grq przygodowq: ot, chodzi 
si? i zwiedza otoczenie, starajqc si? 
sensownie wykorzystac znalezione 
przedmioty. Uczucie to jednak szybko 

mija, wszystko si? wyjasni, gdy 
wejdziecie do domu i spotkacie 
swojego przewodnika. Okazuje si?, ze 
aby moc zagl?bic si? w dziki i 
egzotyczny krajobraz, musicie 
skompletowac odpowiedni ekwipunek, 
ktory umozliwi Warn przezycie w 
trudnych i niebezpiecznych 
warunkach, jakie spotkacie na 
terenach nieposkromionej, dzikiej 
Afryki. Nalezy przejsc si? po 
obszernym domu i brae wszystko co 
tylko mozliwe. Nie jest to trudne 

informaeji dotyczqcych danego 
przedstawiciela gatunku: od 
szczegotowego opisu wyglqdu, 

zadanie, gdyz niezb?dne przedmioty 
znajdujq si? przewaznie w zasi?gu 
wzroku. Zwiedzanie posesji okazuje 
bye dosyc atrakcyjnym zaj?ciem, gdyz 
niektore pomieszczenia sq skarbnicami 
informaeji o krajobrazie, ktory wkrotce 
b?dziecie odkrywac na nowo. W 
dwoch pokojach plSlide Room1' oraz 
„Film Room" mozna obejrzec slajdy lub 
filmy o afrykanskich zwierz?tach. W 
trzech pomieszczeniach znajdujq si?, 

niezym muzealne eksponaty, 

odpowiednio: stori, lew oraz 
hipopotam. Klikajqc na nich wlqczamy 

tryb informacyjny; sposob 
przedstawiania wiadomosci o danym 
zwierz?ciu przypomina niektore 
encyklopedie multimedialne. Mozna si? 

dowiedziec wszystkich, 
najwazniejszych i podstawowych 

sposobu odzywiania, rozmnazania, do 
miejsc wyst?powania i sposobu zycia. 
Dodatkowo klikajqc na kamer? 
obejrzymy krotki, trwajqcy zaledwie 
par? sekund, film, w ktdrym 
oczywiscie gfownq rol? gra dany 
zwierzak. Odpowiednio wskazanie na 
gramofon spowoduje, ze uslyszymy 
dzwi?k, jaki wydaje dany osobnik. 

Niestety te dwie, najatrakcyjniejsze 

opeje nie sq dost?pne w przypadku 
wszystkich zwierzqt. Nie mam tu 
zastrzezen co do ryb, gdyz przewaznie 
trudno jest uslyszec dzwi?ki, jakie one 
wydajq. Jednak chyba w przypadku 
filmow raezej nie ma takich przeszkod, 
autorzy mogli si? nieco wysilic i 
udost?pnic krotkie filmy o wszystkich 
zwierz?tach dost?pnych w programie. 
Aby moc zasi?gnqc tych cennych 

informaeji o faunie Afryki, nalezy 
skompletowac ksiqzki, ktore 
porozrzucane sq po domu. Kazda z 
nich poswi?cona jest innemu 
gatunkowi. Gdy skompletujemy juz 
wszystkie woluminy, wystarezy, ze 
klikniemy na danego zwierzaka, 
ktorego spotkamy na swej drodze, a 
ksiqzka otworzy si? na odpowiedniej 
„stronie”. Warto rowniez przeczytac 
wst?p, gdyz w nim znajdujq si? rownie 
interesujqce wiadomosci ogolne o 

danym gatunku. 

Dosyc ciekawe zajscie zaskoezylo mnie 
w konserwatorium, przed wejsciem do 
niego mozna zjesc ciasto, ktore 
znajduje si? na malej szafee, Niezym 
Alicja w Krainie Czarow, zmniejszylam 

si? do rozmiaru, ktory pozwolit mi 
swobodnie wejsc pod szaf?. Nagta 
zmiana mojej wysokosci nie byla bez 
celu, gdyz w konserwatorium znajduje 
si? siedlisko mrowek, tak wi?c mogtam 
zaobserwowac ich zachowanie bez 
potrzeby wytrzeszczania oezu. Druga 
tego typu atrakeja znajduje si? w 
gtownym pomieszczeniu rezydencji, 
gdzie spotkacie przewodnika. Na 
starym zegarze siedzi sobie afrykanska 
mucha - bez obaw nie jest grozna. 
Jesli macie problemy ze znalezieniem 
potrzebnych przedmiotow [klueze do 

samochodu, kluez od skrzyni, kompas, 

■ a. 
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Prognamy uzytkowe 

fragmenty] oraz bawic si?, zwiedzac, 
□glqdac i wszystkiego probowac. 
Jednak mam jeszcze mafq uwag? 
dotyczqcq slowa .virtual", ktore w 
tym przypadku jest nieco przesadzone 
i chyba zostalo wykorzystane tylko w 
celach reklamowych. Oczywiscie 
znajdziemy nieco tej „wirtualnosci" w 
programie, ale to za malo i jeszcze 
wymaga nieco wi?kszego 
dopracowania, by mozna go byto z 
czystym sumieniem w ten sposob 
okreslic. Jednak ten maty fakt wcale 
nie przeszkadza, aby si? doskonale 
bawic, poznawac zwierz?ta Afryki, 
jezdzic jeepem, ptywac lodziq czy latac 
na grzbiecie muchy, a przede 
wszystkim robic zdj?cia. W moim 
odczuciu program zapewnia wiele 
godzin czy dni, wspanialej poznawczej 
zabawy i pomimo kilku niedociqgni?c 
jest jednq z ciekawszych pozycji na 

rynku programdw multimedialnych. 

Eg§H 0* Praducent: 
Anglia MultiFrstJia 

Wymagania: 
486 DX/66.8MB RAM. 
CDx2, DOS/Windows 

Dyatrybutor: 
Ai>glja MullilmeOia 
IsF (004KJ l/l3S9a68Q 

Internet; him /Amw .snyiia uk-i! 

mapa], wystarczy, ze klikniecie na niq. 
I znow tak jak poprzednio dosi?gnie 
Was proces miniaturyzacji, po czym 
zasiqdziecie na grzbiecie owada, ktory 
uczynnie przeleci si? po wszystkich 
zakamarkach pomieszczenia. 
Gwarantuje Warn, ze tym razem nic 
nie umknie Waszej uwadze, dlatego nie 
b?d? zdradzac rozmieszczenia 
poszczegolnych cz?sci ekwipunku, 
gdyz na pewno jego odszukanie nie 
sprawi Warn zadnego ktopotu. Tym 
bardziej, ze przejazdzka na grzbiecie 
muchy jest niezapomnianym 
przezyciem. Nieco b?dziecie si? musieli 
wysilid w przypadku dostania si? do 
aparatu fotograficznego, gdyz Wasz 
przewodnik zamknqt go w skrzyni, lecz 
niestety (sklerotykl] zapomnial gdzie 
potozyt do niej klucze. Bqdzcie jednak 
dla niego wyrozumiali, gdyz 
przewodnik ma juz swoje lata i jego 
pami?d nie jest juz taka sprawna jak 
za czasdw mtodosci. 

Tutaj warto wyjasnic, po co w ogole 
Warn aparat fotograficzny, przeciez 
bez niego mozna przezyc na dzikich, 
afrykanskich terenach. Oczywiscie 
mozecie wyruszyc bez niego, ale cala 
zabawa straci swoj urok. Po zebraniu 
wszystkich niezb?dnych przedmiotow 
mozna juz wsiqsc do jeepa, wybrac 
kierunek i po dotarciu na miejsce 
zobaczyc najpi?kniejsze miejsca Afryki. 
Do wyboru mamy cztery lokacje: 
Savannah, River, Water, oraz Acacia. 
Kazda z nich charakteryzuje si? 
pi?knymi krajobrazami i 
wyst?powaniem niesamowitych 
zwierzqt. Jak juz wczesniej 
wspomniatam, gdy ujrzycie jakiegos 
milusinskiego czworonoga, bardzo 
szybko mozecie uzyskac informacj? z 
Waszej bazy danych (zebrane ksiqzki]. 
Jednak Wasza podroz ma nie tylko na 
celu zbieranie wiadomodci o nowym, 

egzotycznym otoczeniu. Waszym 
glownym zadaniem jest uchwycenie i 

utrwalenie na fotografii pi?kna dzikich 
zwierzqt i otaczajqcego ich krajobrazu. 
Robienie zdj?c jest bardzo proste, 

wymaga jedynie mafej wyobrazni, 
odrobiny szcz?scia i refleksu. Okazuje 
si?, ze „zlapanie” w obiektyw np, 

stada p?dzqcych zebr czy zyraf 
wymaga jednak nieco zachodu. 
Wspaniale zostat oddany caly klimat, 
jaki towarzyszy badaczom przyrody, 
ktorzy muszq wykazac si? nie lada 

cierpliwosciq, by zrobic upragnione i 
odpowiednie zdj?cie. Jest to 
najwi?ksza i najatrakcyjniejsza 
mozliwosc oferowana przez program. 

Pomimo tej niewqtpliwej zalety Virtual 
Safari nie do konca wzbudzil we mnie 
zachwyt. Przede wszystkim 
spodziewalam si? w przypadku tego 
typu programu nieco lepszej jakosci 
grafiki, Fakt, ze jest ona w pelni 
trdjwymiarowa, ale niestety mozna 
zauwazyc niedociqgni?cia. Sq one 
szczegolnie widoczne na zwiedzanych 
terenach. W obiektywie Waszego 
aparatu zobaczycie pi?kne, klasyczne 
piksele. Ponadto krajobrazy rdwniez 
nie sq przedstawione rewelacyjnie, 
Savannah i Safari sq niezwykle do 
siebie podobne; nie wiem czy tak jest 
w rzeczywistosci, ale chyba tak duze 
podobienstwo jest raczej niemozliwe. 
Nieco mnie rozczarowata wizyta we 
wspomnianych wczesniej .Slide 
Room" i .Film Room"; sqdzitam, ze 
b?d? mogta tarn obejrzec filmy lub 
slajdy. Owszem, jest taka mozliwosc, 
ale istnieje maly problem. Jesli nie 
chcemy podziwiac pikseli na 
wyswietlanym slajdzie czy filmie, 
musimy stac w pewnej odlegtosci od 
ekranu, ktory jak na moj gust jest 
nieco za maly. Podobnie jest w 
przypadku, gdy oglqdamy obrazy, 
si?gaj?c po ktorqs z ksiqzek: 
wyswietlane sq one na tak malej 
przestrzeni, ze wytrzeszcz oczu 
gwarantowany. Jak widac, sq to wady 
natury technicznej, do niczego wi?cej 
nie mog? si? przyczepic, ale dodam 
jeszcze troch? goryczy i przyznam, ze 
w/w niedociqgni?cia bardzo 
przeszkadzajq w petnym „delektowaniu 
si?" mozliwosciami programu i rzutujq 
na jego ogolny wizerunek. 

Muzyka, tak jak si? mozna bylo 
spodziewac po kontynencie, ktory jest 
naszym celem, opiera si? na 
klasycznych, afrykanskich rytmach i 
jak najbardziej pasuje do calego 

klimatu. Na deser zostawilam chyba 
najlepsze. Po zrobieniu zdj?c i 
wywotaniu ich [program to robi 
automatycznie], umieszczamy je w 
swoim prywatnym albumie. Kazde 
zdj?cie mozemy „upi?kszyc” 

odpowiednim komentarzem dla 
potomnosci i wydrukowac. Autorzy 
programu zorganizowali konkurs na 
najlepsze i najpi?kniejsze fotografie, 
wystarczy wybrac najbardziej 
atrakcyjne z nich i wyslac pocztq 
elektronicznq na adres podany przez 
autorow. Ponadto wchodzqc na 
odpowiedniq stron? internetowq, 
mozna obejrzec wszystkie fotografie, 
ktore zostaly przeslane przez 
pozostalych uczestnikow konkursu i 
ocenid swoje ewentualne szanse, 
Zasady konkursu sq szczegotowo 
wyjasnione w instrukcji. Jesli zas 
chodzi o ciekawostki techniczne, to 
zapewne ucieszy Was fakt, ze program 
wykorzystuje mozliwosci wirtualnych 
okularow (i-glasses). Wiadomo, ze 
tego typu okulary nie zaspokajajq 
jeszcze w petni oczekiwan 
uzytkownikow, ale sqdz?, ze wszyscy 
posiadacze tegoz urzqdzenia powinni 
przetestowac jego mozliwosci za 
pomocq Virtual Safari. 

Uwazam, ze mimo wytkni?tych wad 
program jest grzechu warty, jako ze w 
dose ciekawy i oryginalny sposob tqczy 
w sobie edukacj? z zabawq. Dzi?ki 
niemu mozna dowiedziec si? wielu 
ciekawych i interesujqcych informaeji 
o fascynujqcym swiecie afrykanskich 
zwierzqt, obejrzec kolekcj? 
wspaniatych, najpi?kniejszych filmow 
przyrodniezyeh ta scislej mowiqc ich 
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ComplexFirma, AutoComplexFirma, Hippoknates 

Jtkii ait leou naczelny zaznaczyl we wstepniaku ialotna rfibiic{ ailydzy naszym 

plsnie(B, a fnnynii pismami o grach kamputerowycti. Rilnica ta polega na lym, ze nasze 

plsmo ppzezaaczDne jest dla catej rodziny. W zwiqzku z powyiszym pnezentujemy 

apliliaajB daifi rbznych kategorii, wdrfid klfirych znajdujq sip nawettak specyticzna 

RK^i|l|ngpainy do prowadzenia ksiggowosci, obstugi studia telewizyjnego (ten 

lytlpIlMKa * Scale multimedia, ale mimo wszystko byl) i tym podobne. Dlatego lez 

waatryn pilule nie mogto zabrakngc programu stuzqcego do prowadzenia malej, 

doatowolR  
Krzysiek KALISZEWSKI 

przykladach; tzn. jesli chcemy 
prowadzic warsztat, to nie musimy 
kupowac programu ComplexFirma + 
AutoComplexFirma, a tylko ten drugi. 
W zasadzie wszystkie one oferuj? takie 
same mozliwosci, z tym, ze 
AutoComplexFirma jest wyposazony w 

opcje ulatwiajqce obstug? tak 
specyficznej dzialalnosci, jak warsztat 
samochodowy. Nieco inaczej ma si? 
sprawa z Hippokratesem. Tutaj widac 
juz wi?ksze noznice, rowniez 
wynikaj?ce ze specyfiki branzy. Ci?zko 

jest mi stwierdzic, czy rzeczywiscie 
jest tarn wszystko, co powinien 
zawierac taki program, jednak, o ile 
pami?tam „papierkologi?'’ z czasow 
moich wizyt w gabinecie lekarskim, 
mysl?, ze jest on w zupetnosci 
wystarczaj?cy. 

Jezeli chodzi o dwa pozostale 
programy, to tutaj juz z zupetn? 
pewnosci? mog? stwierdzic, ze 
aplikacje te zawieraj? wszystko, czego 
potrzeba do prowadzenia dzialalnosci 
malej firmy: Oczywiscie wszystkie 
rodzaje dokumentow [faktura, 
rachunek, paragon, korekty]; do stu 
magazynow z mozliwosci? komunikacji 
mi?dzy nimi przy uzyciu dokumentow 
magazynowych; mozliwosc 
wystawiania dokumentow WZ jednej 

firmie, a na koniec okresu [powiedzmy 
miesiqca) wystawienie faktury 
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przez nich produktach jest znikoma, 
czego przyktadem moze bye pani w 
jednym ze sklepow, ktora tzreszt? w 
bardzo nieuprzejmy sposob] wyjasniala 
mi, ze mi?dzy tajwanskim klonem 
Sound Blasters 16, a AWE 32.., nie 
ma zadnej roznicy. To samo, w jeszcze 

wi?kszym stopniu, dotyezy 
programow. Dlatego postanowilismy 
sami ulatwic wybor czytelnikom. 
Programy, ktore b?d? tutaj 
recenzowat, zawieraj? pelny zestaw 

narz?dzi pozwalaj?cych na 
prowadzenie malej firmy w oparciu o 
ksi?g? przyehodow i rozchodow, przy 
czym ich cena to okolo 500 zl za 

catosc, 

ComplexFirma to w zasadzie trzy 
programy, z tym, ze wlasciwa 
ComplexFirma, to pelny program, 
AutoComplexFirma przeznaczony jest 
do prowadzenia warsztatu 
samochodowego, natomiast 
Hippokrates, jak wskazuje sama 
nazwa, sluzy do obslugi prywatnego 
gabinetu lekarskiego. Poza tymi 
roznicami programy te maj? doktadnie 
takie same mozliwosci i nie s? to 
kolejne moduty, jak we wczesniejszych 

wego czasu omawialismy 

juz programy do 
prowadzenia sprzedazy, 
ksi?gowosci oraz ksiqzki 
przyehodow i rozchodow, 

z tym, ze byly one 
przeznaczone raezej dla wi?kszych firm 
czy biur rachunkowych. Tym razem 
zaprezentujemy seri? programow 
sluzqcych do prowadzenia typowej 

rodzinnej firmy, w ktorej cz?sto 
wlasciciel jest jednoczesnie 
pracownikiem, kierowc? i sprzedawc?. 
Pakietow tego typu jest dose duzo, 
jednak zwykle s? to aplikacje 
wyspeejalizowane i podzielone na 
odpowiednie moduly, czyli np. program 
do obslugi magazynow, kolejny do 
obslugi kadr i ostatni do prowadzenia 
ksiqzki przyehodow i rozchodow. W 
takiej formie s? sprzedawane na 
przyklad popularne programy 
wroclawskiej firmy Insert, gdzie do 
pelnego wyposazenia biura potrzeba 
dwoch aplikaeji: Subiekta dla 
magazynow i Rewizora dla 
ksi?gowosci, Inne programy maj? 
nawet bardziej modulow? struktur? i 
cz?sto okazuje si?, ze skuszeni tanim 
programem magazynowym (w cenie 
powiedzmy 400 zl) ostateeznie 
stracimy, gdy okaze si?, ze brakuje w 

nim tego, tamtego i jeszcze innego, 
przy czym problemow z otrzymaniem 
brakuj?cych opeji nie ma, ale wiqze si? 
to ze wzrostem ceny do powiedzmy 

25000 zl. 

Takie niespodzianki wbrew pozorom 
nie wynikaj? z machlojek. Firmy zwykle 
rzetelnie poinformuj? klienta, co 
zawieraj? poszczegolne moduly ich 
programow, tyle ze nikt ich o to nie 
pyta. Zwykle wyezekujemy takiej 
informaeji od sprzedawey, a w naszym 
kraju, co wie chyba kazdy zajmujqcy 
si? takimi rzeczami na co dzien, wiedza 
wielu sprzedawcow o oferowanych 

HKRETftCH DO X 3 t ? 0 I- 
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program umozliwia 
archiwizacj?, a 

takze 
porzqdkowanie 
danych w razie 
awarii zasilania 
(mimo to 
polecalbym zakup 
UPS- 
podtrzymywacza 
napi?cia). W 

zbiorczej na podstawie grupy 
dokumentow WZ; ksi?ga 
przychodow i rozchodow na 
zasadach ogolnych [bez ryczattu]; 
prowadzenie rejestrow VAT, 
sporzqdzanie zestawdw VAT-7 i 
deklaracji PIT-5; obsluga kas i 
drukarek fiskalnych oraz prac? w 
dowolnej sieci bazujqcej na MS-Dos 
lub Windows 95[Lantastic, Netware, 
Microsoft Network), Dose ciekawe 
jest rowniez to, ze jest to chyba 
pierwszy z polskich programow 
finansowych, ktory dostarezany jest 
na CD-Romie (opcjonalnie- jest tez 
wersja na dyskietkach). Co prawda 
CD-Rom dla 2 megabajtow nie jest 
konieezny, ale wiadomo, ze jest to po 
pierwsze o wiele trwalszy, a po drugie 
wygodniejszy nosnik. Oczywiscie (co 
powinno bye standardem... ale nie 
zawsze autorzy o tym pami?taj?) 

programie 
znajdziemy tez 
dodatkowe przydatne opeje, jak na 
przyklad automatyezne kojarzenie 

zdefiniowanych grup towaru, co 
powoduje, ze kazdorazowo przy 
wystawianiu dokumentu dane towary 
pojawiaj? si? w nim w zadeklarowanej 
ilosci [np. jesli sprzedajemy 
komputery, to kazdy zestaw 
automatyeznie zawiera (na fakturze) 
mysz i klawiatur?. Jesli na fakturze 
poszczegolne podzespoty s? osobnymi 
pozyejami, to jest to dose wygodne). 

Pora jednak powiedziec cos o wadach. 
Nie jest ich wiele, niemniej jednak s?. 
Na poczqtek instalator. Niewygodny, a 
na dodatek jesli instalujemy program 
do juz zatozonego katalogu, to 
instalator odmawia wspolpracy. Co do 
samego programu, to w zasadzie nie 
ma on wad oczywistych (nie robi 
bt?dow, zawiera wszystkie potrzebne 
opeje plus wodotryski w rodzaju 
notatnika czy kalkulatora). Jednak w 
stosunku do kilku innych programow, 
z jakimi zdarzyto mi si? pracowad, jest 
po prostu niewygodny. Opeje, 
owszem, s? czytelne i dobrze 
pogrupowane, ale niewygoda wynika z 
zastosowania srodowiska TurboVision, 
b?d?cego dawn? probg upodobnienia 
Dosa do okienek. Znam ludzi, ktorzy 
TurboVision lubiq, i postuguj? si? nim 
sprawnie, jednak dla mnie, jak rowniez 
dla wi?kszosci moich znajomych, jest 
to koszmarnie niewygodne, a na 

dodatek ohydnie wyglqda. Gwoli 
sprawiedliwosci trzeba jednak 

zaznaezye, ze nie s? to cechy 
dyskwalifikujqce program finansowy. 

Nie mozna tu wymagac tego, czego 
zgdamy od gry. Ewidentnym natomiast 
bl?dem jest brak polskich liter w 
Windows 95. Teoretycznie (tak glosi 
instrukeja] mozna uzyskacje, 
zwyczajnie uruchamiajqc program 
skryptem ('-'.bat) przeznaczonym dla 
Win 95, ale w rzeczywistosci on nie 
dziata. Owszem, mozna uzyskac polskie 
litery w trywialny sposdb, 

umieszczajqc po prostu cz?sc polecen 
skryptu w autoexecu, ale nie 
powinnismy oczekiwac, ze b?dzie to 
wiedziat ksi?gowy czy szef firmy, ktory 
ma na gtowie zupetnie inne problemy. 

Mimo to programy z serii 
ComplexFirma zasluguj? na wysokq 
not?. Nie bylo jeszcze w naszym kraju 
bezbl?dnego programu finansowego, a 
bl?dy znalezione w tym s? doprawdy 
kosmetyezne. 

*tl w 
Praducent: 
dGame Computer Sludio 
S.A. 

Wymagania: 
286, DOS 
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jjjjj. 'j| Programy uzytkowe 

Ulepszony profesor 
grnpy ahrealariej mm jdHfcacja". Chyba najbardziej popularnymi tegs typa uzytkami 
sg pradufity wspomagajgce iaubg jgzykow obeyed. Nlydlg, m nidorau lie trzeba 
przedstawiad zalet aauezania jgzyka za pomoeg kompoters, jest to chyba najlepaze 
rozwigzaale w przypadku, gdy nie mamy czasu na tradycyjny kurs jgzykowy. Niedawno 
przedslawtali^my program Profesor Heory, ktory raiaf za zadaaie ponie wszystkfm 
ehetoyot w nance jgzyka aogiolskiego. Dzisiaj chciafabym gokrofee ooiowic oieco 
ulepszong wersjg lego ozyteezoego programs 

Agnieszka Siejka 

Profesor Henry Stownictwo. Wersja 2 

Na famach oaszego czasopisma bardzo ezgslo sg prezeotowaoe programy oalezgce do 

utorzy powaznie wzi?li 
sobie do serca uwagi 
uzytkownikow i 
recenzentow poprzedniej 
wersji i na ich podstawie 
dokonali pewnych zmian, 

czego skutkiem jest druga edycja 
Profesora. Przede wszystkim 
zmieniono szat? graficzn?, ktora teraz 
prezentuje si? o wiele lepiej i ciekawiej. 
Oczy cieszy bardziej zywa i weselsza 
kolorystyka. Interfejs uzytkownika jest 
znaeznie fatwiejszy i wygodniejszy od 
swojego poprzednika. Teraz obsfuga w 
duzym stopniu opiera si? na intuieji, 
dzi?ki czemu uzytkownik nie musi 
zastanawiac si?, jaki skutek wywola 
klikni?cie na jakis element; juz podezas 
pierwszej sesji z programem mozna si? 
zajqc konkretn? nauk?. Oczywiscie 
autorzy tworz?c now? wersj? skupili 
si? nie tylko na zmianach 
kosmetycznych. Rozszerzono baz? 
slowek o 2000 nowych wyrazeri, 
ktorych dobor zostat oparty na 
cz?stosci wyst?powania w tekstach 
angielskich. Teraz nowy Profesor 
Henry uezy ponad 7000 stowek, warto 
podkreslic, ze ilosc ta jest dwa razy 
wi?ksza niz w calym programie szkoly 
sredniej. 

mieli prdblemow z dogadaniem si? z 
..sqsiadami" zza oceanu. 
Uzytkownik nowej wersji b?dzie musial 
nieco bardziej wysilid swoje szare 
komorki podezas wykonywania cwiczen 
poniewaz zostat ulepszony algorytm 
podchwytliwych pytan. Takwi?c 
trzeba b?dzie z wi?ksz? uwag? 

Wymagania: 
486 DJUMBflAM, 
CD?ft VVJojOows 95 

Dystrybutor: 
Sdgata Mullimetfia 
let 

Internet: tiflp 7/www edgdttf.cont.pl 

Moim zdaniem najciekawsz? zmian? 

jest dodanie 
mozliwosci 
tworzenia wlasnych 
cwiczen, 
wykorzystujqc 
stowa zawarte w 
programie, jaki 
wlasne wyrazenia. 
Jesli nie 
satysfakcjonuj? nas 

zadania 
proponowane przez 

program, szybko i 
latwo stworzymy 

wtasne i 
niepowtarzalne, 
nad ktorymi 
b?d? si? 
m?czyc 
najt?zsze 
umysly. 
Dodatkowo 
Profesor Henry 
zostat 
wzbogacony o 
dwa cwiczenia, 
ktore mozemy 
uruchomid 

catkowicie 
pomin?li 
amerykarisk? 
odmian? j?zyka 
angielskiego 
wychodz?c m.in. 
zzatozenia, ze 
umieszczenie 
dwoch rodzajow 
j?zyka 
jednoczednie moze 

powodowac 
nieporozumienia i utrudnienia w 

nauce. Chyba stusznie, gdyz znajqc 
wersj?, brytyjsk? wcale nie b?dziemy 

wykonywac zadania, aby uniknqc 
wszelkich puiapek j?zykowych. To 
chyba wszystkie najwazniejsze nowe 
elementy, ktore pojawity si? w 
ulepszonym Profesorze. Gfowne 
zatozenie programu pozostato bez 
zmian: Profesor Henry korzystajqc z 
multimediow ma skuteeznie i 
przyjemnie uezye nie tylko pisania i 
czytania, ale takze mowienia i 
rozumienia ze sluchu. Takich wfasnie 
pozytywnych wynikow zycz? wszystkim 
uzytkownikom nowej wersji Profesora 
Henry'ego. 

Producing 
Etf&ard MuJtlmsdla 

podezas 
prezentaeji 
obrazkow. Zgodnie 
z naszym wyborem 
zadanie b?dzie polegalo albo na 
wprowadzeniu angielskich podpisow 
pod obrazkami, albo na wybraniu 
poprawnego spodrdd proponowanych 
przez program. W nowej wersji 
unikniemy klopotow z synonimami, 
poniewaz Profesor akceptuje 
najwazniejsze i najpopularniejsze z 
nich. Jesli podezas cwiczenia 
wpiszemy np. lpphone" zamiast 
..telephone” program nie zasygnalizuje 
bl?du, ale w tym przypadku dost?pna 
jest tylko dzwi?kowa prezentaeja 
stowka domyslnego. Warto rdwniez 
zaznaczyc, ze tym razem autorzy 

Miner oi/si 



y jak z dobrej bajki 
Max i Maria na zakupach, Max i duch zamku 

Bsjhi multimeillBtne i gry dla dzieci wymagajg od aulordw niezwyktej pomyslowosci. 

M dzieci naleig do specjalnej grupy odbiorcdw, ktorg jest bardzo irudno czyms 

laimemowot i zaciekawifc na dlulej niz pipe minut. Togo typu prodnkty powinny nie 

tylke zapewnIC doskonatg zabawp Ich malym uzytkownikom, ale takze wpleSC w nip w 

clekawy sposob elemenly ednkacyjne. Polpczenie tych dwdeh funkcji w jednp catoSC nie 

Z8WSZ6 Bdaje sip autorom dziecipcych gier, ale sp tez takie pnzycje, ktore w doskonaty 

Agnieszka Siejka 

b?dzie musiat najpierw znalezc sklep, a 
nast^pnie dopasowac do niego 
odpowiadaj?cy mu towar i oczywiscie 

go nabyd. Zadanie jest jeszcze nieco 
bardziej skomplikowane, gdyz podroz 
po miescie odbywa si? miejskim 
autobusem, trzeba b?dzie rowniez 
zorientowac si? w planie miasta i 
wysiadac na odpowiednich 
przystankach. Wprawdzie mity i 
uprzejmy kierowca pojazdu za kazdym 
razem informuje pasazerow, na Uwazni czytelnicy zapewne 

pami?taj?, ze na stronach 
CD-ACTION znalazta si? 
recenzja gry dla dzieci pt: 
„Maxitajny wzorwujka 

-- Ponga11. Produkt ten 
odniost duzy sukces i uznanie zarowno 
wsrod rodzicow, recenzentow jak i 
swoich rzeczywistych odbiorcdw czyli 

dzieci. Autorzy poszli za ciosem i 
postanowili opowiedziec dalsze losy i 
przygody sympatyeznego psa Maxa i 
jego najblizszych przyjaciot. Dzieci maj? 
okazj? poznac nowe historie w dwoch 
grach „Max i Maria na Zakupach" 
oraz p)Max i Duch Zarnku”. Wbrew 
pozorom oba produkty rozni? si? od 
siebie zarowno tresci? [to chyba 
zrozumiale] jak i samym klimatem. Po 
zapoznaniu si? z kazd? z gier miaiam 
zupetnie inne uczucia, dlatego recenzja 
b?dzie si? skfadata niejako z dwoch 
cz?sci, poniewaz nie da si? tych 
dwoch produktow omowic 

jednoczesnie. 

Jako pierwszy na tapet? pdjdzie p1Max 
i Maria na Zakupach". Spotkamy si? 
tutaj z postaciami znanymi z „Max i 
Wzor wujka Ponga": ciocia Lisa, 
Maria, wujek Pong i oczywiscie sam 
Max, ktorym b?dziemy kierowac. 
Akcja dzieje si? w duzym miescie 
Oddalensko, tarn mieszka ciocia Lisa 
wraz z Mari?, ktorym wujek i Max 
zfozyli wizyt?. Ciocia chce z tej okazji 
urz?dzic wielkie przyj?cie, ale niestety 
zabrakto jej kilku rzeezy, ktdre s? do 
tego niezb?dne. Wujek jak zwykle 

jest tak skonstruowana, ze bez 
wzgl?du na to, jak dziecko pokieruje 
Maxem, zawsze w koncu trafi na 
odpowiedni sklep. Moze mu si? to 
udac juz za pierwszym razem albo po 
malych poszukiwaniach, ale z 
pewnosci? zadnego bl?du nie popelni. 
Ten drobny fakt na pewno pozwoli 
unikn?d szybkiego zniech?cenia si? gr? 
malucha, gdyz stopniowe osi?ganie 
sukcesow wzbudzi w nim dalsz? ch?c 
odkrywania miasta Oddalenska. Na 
liscie zakupow powoli b?d? odznaczane 
zakupione produkty, a wizyta w 
kazdym sklepie b?dzie nowym 
doswiadezeniem zarowno dla Maxa jak 
i malego graeza. W miescie dzieje si? 
tyle ciekawych rzeezy, ze az trudno je 
wszystkie ogarnqc. Jeszcze nie zdqzyfo 
si? ochton?d po jednym, a juz pojawia 
si? drugi niezwykle interesujqcy 

element. 

W grze doslownie wszystko zyje, gdy 
kursor zmieni ksztatt na dton, to 
oznaeza, ze klikni?cie na dany element 
b?dzie wywotywac jakies drobne 
zdarzenie. Hose tego jest naprawd? 
imponuj?ca i nie pozwoli si? dziecku 
nudzic w zaden sposob. A to pies 
zaszczeka, ozyje pomnik burmistrza w 
parku, odezwie si? chor kwiatow, 
zerwie si? w tany i pl?sy pluszowy 
mis, cata akcja jest zapelniona po 
brzegi tego typu urozmaiceniami. 
Niektore z nich s? bardzo zabawne, 
jak np, wyskakujqca z pudelka wielka 
ryba, ktora usituje przestraszyc male 
plastikowe rybki wiszqce w sklepie z 
zabawkami. W butiku Max i Maria 
mog? pobawic si? strojami i zatozyc na 

wykr?cil si? swoj? prac?, musi 
naprawic radio, bo bez niego na 
przyj?ciu nie b?dzie muzyki, w zwiqzku 
z tym cate zadanie spada na barki 
Maxa i Marii. Musz? pojechad do 
miasta autobusem i zrobid cioci mate 
sprawunki. Wbrew pozorom nudne i 
monotonne zakupy przemieniaj? si? we 
wspaniat? zabaw?, przynajmniej takie 
odczucie ma Max, ktory nigdy nie byt 
w tak duzym miescie. Wszystko dla 
niego jest nowe i niestychanie 
ciekawe. W poznawaniu 
wielkomiejskiego swiata pomaga mu i 
towarzyszy Maria, ktora zna miasto i 
doskonale wie, gdzie co kupic. A 
zakupy szykuj? si? naprawd? duze, 
wystarezy popatrzec na wielk? kartk? 
papieru, na ktorej wypunktowane s? 
poszczegolne produkty: bukiet 
tulipanow, banany, smieszne noski, 
jajka, kapelusze i znaezki pocztowe. 

Tutaj zaezyna si? cata zabawa, maluch 
b?dzie musiat doktadnie zwiedzic cate 
miasto, aby poprawnie pokierowac 
poezynaniami pary bohaterow i trafic 
do odpowiednich sklepow. Na pewno 
b?dzie to zadanie wymagato od dziecka 

| nieztego wysilku myslowego, poniewaz 

ktorym przystanku akurat si? 
zatrzymali (Park, Rynek, Utica, Ulica 
Handlowa], ale przeciez nie wiadomo, 
jakie sklepy mozna tarn znalezc. 
Dziecko b?dzie zmuszone 
wydedukowac, np. czy po bukiet 
tulipanow nalezy wysi?sc w Parku, czy 
na Ulicy Handlowej. Jesli nie uda mu 
si? odpowiednio trafic, na pewno tego 
nawet nie odczuje, poniewaz w tej 
grze nie mozna si? pomylic. Fabuta 

Numer 01/98 



Programy uzytkowe 

Zmrok zapoda nad matq wioskq 

Bliziutkowa, Mox 1 Wiponiaty 

wynaloiea • wgjek Pong, 

w ©grodzte, siebie szykowne stroje wieczorowe czy 
zwykfe, robocze ciuchy. Pani 
ekspedientka wcale nie krzyczy i 
przyjmuje wszystkie wybryki ze 
stoickim spokojem, w sklepie z 
zabawkami Max i Maria czujq si? jak w 
niebie. Przemify sprzedawca pozwala 
im na wyprobowanie wszystkich 
zabawek stojqcych na polkach i tu 
znow mozna klikac i klikac do woli. 
Dziecko na pewno b?dzie wniebowzi?te 
i z wielkim zaangazowaniem przystqpi 
wraz z Maxem i Mariq do wielkich 
zakupow. Gdy zadanie zostanie 
poprawnie spelnione, Max i Maria 
mogq si? udac z powrotem do domu 
cioci, gdzie rozpocznie si? wielka 
zabawa. 

Rownie interesujqce i ciekawe zadanie 
czeka Maxa do spetnienia w drugiej 
grze pt. „Max i duch zamku11. Juz sam 
tytui jest niepokojqcy i zach?ca do 
rozpocz?cia przygody. Otoz tym razem 
akcja dzieje si? w matej, rodzinnej 
wiosce Maxa i wujka Ponga, a 
wlasciwie to w wiekowym zamku 
Nowinicz. W pewien ciepiy letni 
wieczor, gdy wujek Pong i Max 
rozkoszowali si? urokami zapadajqcej 
nocy, z zamku przyleciata nietoperzyca 

Klara, przynoszqc niezwykle waznq 
wiadomosc. Najmtodszy duszek zamku 
Wilus usnql w wiezy, gdy si? obudzil 

poczut straszliwy gtod, a to oznacza 
dla malego duszka katastrof?. Gtodny 
duch zatraca umiej?tnosc przenikania 
przez sciany, ktora jest przeciez 
podstawq cechq duchow, ktora 

pozwala na przemieszczanie si? 
pomi?dzy komnatami. Gtodny Wilus 
czeka uwi?ziony w komnacie na 

pomoc. Aby odzyskac sily, musi zjesc 
dwanascie zottych i bardzo dziurawych 
skarpetek. Ciekawe, prawda? Gdybym 
od dziecka wiedziala, ze duchy zywiq 
si? tekstyliami i to dziurawymi, nigdy 
bym w nocy ze strachu nie wotata 
mamy, tylko dziurawita wszystkie 
skarpetki, jakie posiadam. Kolejny raz 
wujek Pong wykr?ca si? swojq pracq i 
wysyla samego Maxa na pomoc 
biednemu Wilusiowi. Rozpoczyna si? 
wspaniala przygoda z duchami w 
dostownym tego sfowa znaczeniu, 
poniewaz Max b?dzie spotykal si? z 
wieloma niewyjasnionymi i 
tajemniczymi zjawiskami, Niezwyklosc 
zamku widac zaraz po przekroczeniu 
jego progow. W gtownej sieni ozywajq 
trzy postacie z wiszqcych obrazow, 
ktore okazujq si? catkiem sympatyczne 
i zupelnie niegrozne. Znudzone 
wiecznym wiszeniem na scianie 
traktujq odwiedziny Maxa jako 
urozmaicenie ich niezwykle 
monotonnego zywota. Totez b?dq 
towarzyszyc naszemu bohaterowi na 
kazdym kroku, poniewaz w kazdej 
komnacie wisz? ich podobizny. Razem 
z Maxem b?d? si? cieszyc z kazdej 
kolejnej znalezionej zdttej skarpetki, 
ktore sympatyczny piesek musi 
odnalezc, by uratowac Wilusia. 

Trzeba przyznac, ze tym razem sprawa 
wyglqda nieco trudniej, poniewaz 
skarpetki sq pochowane w 
przeroznych zakamarkach i szczelinach 
zamkowych. Wcale ich nie widac po 
wejsciu do pomieszczenia. Dziecko 
b?dzie musialo klikac na wszystkim i 
wsz?dzie, gdzie si? tylko da. Tylko w 
ten sposdb powoli zapelni si? 
woreczek na skarpetki. Przyznam, ze 
zostaly one ukryte w dose pomystowy 
sposdb i w miejscach, gdzie mozna by 
si? bylo tego najmniej spodziewac, 
Zabawa gwarantowana tym bardziej, 
ze w zamku od duchow az tloczno. 

duchow i innych stworow zawsze 

b?dzie ciekawsze od robienia zakupow, 
Oprocz skarpetek Max moze rowniez 
natrafic na inne, ciekawe elementy, 
ktore kryje w sobie tajemniezy zamek, 
Nie chc? tutaj przytaczac wszystkich 
przyktadow, ale wspomn? tylko o 
pokazie mody duchow w takt muzyki 
techno czy tez przepis na wysmienit? 
potraw? ze skarpetki w proszku. 
Wszystko jest przedstawione w 
sposdb doweipny i wesoly, widok 
ducha czyscioszka pod prysznicem 
moze rozsmieszyc kazdego, a jesli nie, 
to przynajmniej zaskoezye. 

Otworzy si? butelk?, przesunie ksiqzk? 
czy zajrzy pod dywan, a juz wytania si? 
biala, wesola postac. Na szcz?scie 
duszki sq bardzo sympatyczne i nie 
robiq nikomu krzywdy. Tak jak w 
przypadku miasta Oddaleiiska, zamek 
Nowinicz rowniez zyje, prawie 
wszystkie przedmioty mozna ozywic, 
przesunqc, a skutki tych czynnosci 
mogq bye naprawd? zabawne. Gra 
jest petna humoru j?zykowego i 
sytuacyjnego. Przyznam, ze pod tym 
wzgl?dem zakupy Maxa wypadajq 
nieco gorzej. Ale trudno si? dziwic, 
gdyz penetrowanie zamku pelnego 

Grafika w obu programach jest 
niezwykle oryginalna. Pi?kne i bogate 
ilustracje sprawiajq wrazenie, jakby 
byty wykonane za pomoc? akwareli. 
Jest to calkowite novum w tego typu 
produkcjach, pomysl bardzo ciekawy i 
jakze odmienny od tradycyjnych 
„komiksowych" kresek. Fabuta jest 
nielinearna, dzi?ki temu dziecko ma 
mozliwosc samodzielnego 
podejmowania decyzji, gdzie ma 
skierowac swe kroki Max. Mozliwosci 
jest naprawd? wiele, jednak sq one 
tak rozmieszczone, aby dziecko si? w 
nich nie pogubilo. Kazdy obraz jest 
celowy i zostal dokladnie przemyslany, 
pomimo, ze programy zostaty 
stworzone przez doroslych, 
przedstawiajq one niesamowity i 
pi?kny swiat dziecka. W kazdym 
miejscu cos si? dzieje, kazda wizyta 
bogata jest w nowe odkrycia i 
niespodzianki. Wesote i ciekawe 
animaeje na pewno wzbudzq w dziecku 
zainteresowanie i ch?c do zabawy. 

Producent: 
Tivula/Pariisor Mullina&dla 

Wymagania: 
Windows 

COs? VGA 

Dystrybutor: 
PBfasfl Multi media 
101 

Intsrnet: rniq w j .cor 

m 
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Prognamy uzytkowe 

Itnlgia potraw 
Mangia 

Inn, mil - mimm od pieczonych ilimikow w sosie miplowym, nadziewanycti 
Miami! • QbhoqoocIiI Briwo, hrawo! - Hum hiesiadnikdw byt zichwycony... i nadal 
flodny. A tew cos na pobidzenie ipetytu - gtf wyicigowa obtaczana w sezamie i 
nizimniiiwkaiiii i grwiitMi - mil, diibeliko ostra. - Brawo, drawo! - 
pidtbywtl ait cftgle gtodiy tlinek, wyhiliszajqc oczyska i ocierajqc usta. 

przepis lub... zmodyfikowac juz 

istniejqcy - nic prostszego. W koncu 
nie zawsze musi nam odpowiadac np. 
ilosc czy tez zestaw uwzgl?dnionych w 

przepisie przypraw. Tworzqc nowy 
przepis, na poczqtku pytani jestesmy, 

do jakiego rozdziafu naszej 

PAWEt MUSIALOWSKI 

pecjalnosc szefa kuchni - 

j:; M dwanascie 
niespodziewanych 
smakolykdw, przepis na t? 
potraw? jest scisle 
strzezony. - Wspaniale, 

brawo, brawo! - slinili si? biesiadnicy. 
A teraz prosimy do nas naszego 
mistrza, ktory osobidcie zaprezentuje 
nam potraw?-niespodziank?, 
przygotowanq specjalnie na dzisiejszy 

wieczor... Prosimy.., mistrzu, prosimy 
do nas!... Mistrzu?.,. co takiego?... 
och, to niemozliweL. Panie i panowie, 
nasz mistrz wpadl do zupy i niestety 
nie moze uczestniczyd w uroczystodci. 
Ale prosz? panstwa, prosz? si? nie 
denerwowac, nasz mistrz prowadzit w 
swoim komputerze baz? danych 
wszystkich potraw, ktdre z takq 
mistrzowskq wprawq przyrzqdzat. A 
zatem zajrzymy gdzie trzeba i... za 
tydzien nowa impreza! Uuuuaaaa, 
mniam, mniam, mniam! A teraz prosz? 
o wyniesienie potraw i przystqpienie 
do konsumpcji slusek klqskich... 
przepraszam;>i klusek slqskich ze 
skwarami i zasmazkq! Bleeeee! - zawyl 

tlum biesiadnikow. 

Przepisy kulinarne to wspaniala rzecz. 
Przepis przechowywany w rodzinie 
przez kilka pokolen, a nast?pnie 
wykorzystany w odpowiednim 
momencie, nadaje wszystkim swi?tom 
i uroczystosciom rodzinnym 
specyficznego i niepowtarzalnego 
nastroju. A zatem nie b?dzie to 
chybiona teza, jesli powiem, ze dobrze 
przygotowana potrawa to pokarm nie 
tylko dla ciata, ale i dla ducha. Ale 
wrdcmy na ziemi?, na co dzied 

it; 
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przeciez nie jadamy przysmakow 
przyrzqdzanych przez mistrzdw patelni 

(no chyba, ze mamy takowego w 
domu], ale to przeciez nie powod, 
zeby nie jadac smacznie, zdrowo i... 
tanio, nieprawdaz? Prawdaz. A zatem 
wszystkim tym, ktorzy majq komputer, 
potrafiq go obstugiwac i lubiq 
gotowac, przedstawiam bardzo dobrq 

baz? przepisow kulinarnych, ktdra 
ufatwi zycie kazdemu lasuchowi i 
gospodyni domu. Program zwie si? 
Mangia ttak, tak - ja tez si? na 
poczqtku nabratem, ze chodzi 0 cod 
zupetnie innegd, che che], a jego 
mottem jest: „oszcz?dz czas i 
pieniqdze w kuchni" - prosciej juz 
chyba nie mozna. 

No dobrze, przejdzmy zatem do 
samego programu. Coz takiego on w 
sobie ma, ze pomoze nam oszcz?dzic 
czas i pieniqdze, a moze nawet i 
kalorie, hmm? Zacznijmy od poczqtku 
(tak b?dzie najwygodniej]. Zaraz po 
uruchomieniu wydwietlona zostaje 
cata baza danych wszystkich 
zawartych w niej przepisow. Przepisy 
mozemy dowolnie sortowac wedlug: 

- narodowosci (kuchnia wtoska, 
francuska, chidska, meksykanska itd.] 

- rodzaju obrobki (surowe, pieczone, 
smazone, gotowane, grillowane, 
marynowane oraz przygotowywane w 
kuchni mikrofalowej) 

- rodzaju potrawy (salatki, dania 
jarskie, desery, pierwsze i drugie 
dania, zupy, przystawki itd.] 

- rodzaju sktadnika (owoce, fasola, 
ryby, mi?so, mleko] 

- sezonowosci (wiosna, lato, jesien, 
zima, Swi?ta Bozego Narodzenia, 
Wielkanoc, Pascha] 

- kolejnosci alfabetycznej 

Gdy zdecydujemy si? w koncu na 
ktorys z przepisow (oj, nie jest to 
fatwe, tyle rzeczy by si? zjadlo - 
pomijajqc talerze i sztucce), ten 
wyswietlony zostaje wedtug 
nast?pujqcego schematu (ktory 
mozemy modyfikowac - ale 0 tym 

pozniej]: 

- na poczqtku nast?puje krotkie 
objasnienie (co to jest, z czym to si? 

je itd.) 

- podany zostaje autor przepisu 

- nast?pnie zostajq wyszczegolnione 

sktadniki 

- po tym przechodzimy do sposobu 
wykonania potrawy 

- otrzymujemy rowniez dane 0 rodzaju 
potrawy, sezonie w jakim mozna jq 
przyrzqdzic, metodzie sporzqdzania itd 

(patrz - sortowanie) 

- kolejnq rzeczq jest czas obrobki 
cieplnej, jakiemu musi bye poddana 
potrawa oraz podzial na kolejne etapy 
(przygotowanie, wykonanie, 

zakonezenie) 

- na koniec podany jest krotki, ale za 
to bardzo czytelny zestaw podziatek, 
ilustrujqcy kilka podstawowych cech 
danej potrawy (ztozonosc wykonania, 
temperatura serwowania, 
kalorycznosc albo na przyklad 
prawdopodobienstwo polubienia tej 
potrawy przez dzieci itp.) 

Przepisow jest wiele, ale wiadomo, ze 
gustow jeszcze wi?cej, a wi?c ile by 
ich nie bylo, i tak b?dzie za mafo. 
Sposob na to jest bardzo prosty - 
wystarezy kliknqc w odpowiednie 
miejsce i samemu sporzqdzic nowy 

posiadanych przez nas w domu (po 
kazdych zakupach trzeba pami?tac 0 

jej uaktualnieniu), opeja ta jest bardzo 
pomocna przy sporzqdzaniu potraw. 
Wczytujqc nowy przepis, mozemy od 
razu zorientowad si?, jakich 
skfadnikdw nam brakuje do 
sporzqdzenia danej potrawy. 
Wystarezy uzyc opeji specjalnie do 
tego celu przeznaczonej i wnet 

zaznaezone zostajq wszystkie 
brakujqce sktadniki. Teraz wystarezy 
spis wydrukowac i... wystac jakiegos 
nieszcz?snika do sklepu. A propos 
drukowania - wydrukowac mozemy 
kazdy przepis, upi?kszajqc go 
przedtem jednym z kilkunastu - 
dodatkow graficznych czy tez 
zmieniajqc format tekstu. 
Poszukiwanie przepisu rdwniez nie 
nastr?cza wi?kszych trudnosci, gdyz 
mozemy je rozpoczqc wedtug nazwy, 
narodowosci, sposobu serwowania, 
tekstu zawartego w notatce itd., 
ogolnie mowiqc mamy do czynienia z 
prostq w obstudze i czytelnq bazq 
danych, ktora przyda si? w kazdej 
nowoczesnej kuchni. Jedynym 
minusem, jaki znalazlem w tym 
programie, jest jego oprawa grafiezna. 
Fakt - catosc jest wyrazna i czytelna, 
ale.,, jakos mato kolorowa i mato 
odkrywcza. Brakuje mi tutaj bogatej 
kolekcji kolorowych zdj?c (ze juz 0 

filmach nie wspomn?, ale to akurat 
mozna wybaczyc), rysunkow 
pomocnych w wykonaniu, podawaniu 
potraw itp. Baza ta jest po prostu 
zbyt „surowa”, ale nie zmienia to 
faktu, ze wygodna w uzyciu i bardzo 
pomocna w kuchni. Smacznego. 

rJ)-4tno' 
Producent: 
Sierra 

Wymagania: 
3SG 0MB RAM: Cm. 
Windows'3.x 

JDystrybutnr: 
Store 
m. (QCMD) 6103994026 

Internet: tiiipi/Aww sirmcarn 

elektronieznej ksiqzki 
kucharskiej go 

A ***« - przyporzqdkowac - mozemy 
dotqczyc go do juz 
istniejqcego, bqdz stworzyc 

nowy. Nast?pnie nadajemy 
nazw? naszej potrawie i w 
koncu wypetniamy kolejne 
rubryki przepisu (patrz - 
schemat przepisu). 
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Oddzielnq opejq jest tzw. 
spizarnia, czyli spis potraw 

Humet ll/ll 



Syracuse Language Systems 

NAJBARDZIEJ ZNANE W U S A., REWELACYJNE PROGRAMY DO 
NAUKIJEZYKOW OBCYCH NARESZCIE SJ DOST^PNE W POLSCE! 

HIE ROZUMIESZ (HER 
PRZYGODOWYCH? 
Nie martw si;, kompletny kurs j?zyko- 
wy Jour Way 2.0" nauczy Ci? od pod- 
staw rozumiec, mowic, czytac i pisac 
w jednym z trzech j?zykow: ongiel- 
skim, francuskim lub hiszpanskim. 
Obrazkowe menu i w petni intuicyjny 
interfejs sprawiq, ze nauka stanie si? 
dla Ciebie przyjemnos'ciq. Kurs zostot 
stworzony z myslq o zaczynajqcych na¬ 
uk? j?zykow obcych, ale dzi?ki temu, 
ze potrafi dostosowac swoj poziom 
trudnosci do mozliwosci uzytkownika, 
jest rowniez doskonatym narz?dziem 

dla srednio-zaawansowanych. Dzi?ki zintegrowanemu, rewolucyjnemu systemowi 
rozpoznawanio mowy, program stucha i ocenia Twojq wymow? i akcent. 
W pakiecie znajduje si? mikrofoni lamia audio do cwiczenia bez komputero. 

tiV/NG LANGUAGF MULTJJVieiMA 

CHCUUVi QGUpkt MMJfGf 
W ORYGINAINEJ WERSJI? 
Pomoze Ci seria JriplePlay Plus!", 
ktora poprzez zabaw? uczy rozumiec, 
mowic, czytac i pisac w jednym z nast?- 
pujqcych j?zykow: angielskim, francu¬ 
skim, hiszpanskim, wtoskim, nie- 
mieckim, hebrajskim i japonskim. 
Program zawiera ponad 25 gier j?zy- 
kowych, dzi?ki ktorym zaczniesz 
biegle wladac obcym j?zykiem, a dy- 
namiczny mikrofon znqjdujqcy si? 
w pakiecie oraz rewolucyjny system 
rozpoznawania mowy pozwolq Ci 
szybko dopracowac swoj akcent do 
perfekcji. Pakiet przeznaczony jest dla 
zaczynajqcych nauk? i srednio zaawansowanych w wieku od 8 lat wzwyz, oraz zawie¬ 
ra intuicyjny system regulowania poziomu trudnosci. 

CHClAUtf POROZMAWlAt 
ZHIEZNAJOMA? 
Dzi?ki programom z serii Jet's Talk", 
szybko nauczysz si? prowadzic kon- 
wersacje po angielsku, francusku, 
wtosku, niemiecku lub hiszpansku. 
Programy te nastowione sq na nauk? 
mowienia i rozumienia ze stuchu 
oraz skierowane do poczqtkujqcych 
i srednio-zaawansowanych. Biblioteka 
zawartego w nich slownictwa obej- 
muje ponad 2500 powszechnie uzywa- 
nych stow i zwrotow wroz z ich aktual- 
nq angielskq wymowq. 

Inne nagrodzone programy do nauki j?zykow dla catej rodziny. 
Nauka: Hiszpanskiego, Angiclskiego, Nicniicckicgo, Japonskiego, Francuskicgo, Hebrajskicgo i Wloskicgn 

Slownlctwo Rozvmienie Mowienie Ro2poziwwanie Rozumienie Konwersaqe Odmiana Grmclyka 
ze sluchu mowy aytania aosownikow 

ALUJN*GN£ ufodijiti 

lETiS TAtK'" 

: WPIEPIAY PIUSI KlmpjdiUtrw, 

YOUR WAV pt 

Wszystkie programy dzialajq w systemie Windows 95 i Windows 3.11, 
a program „All-ln-0ne" dziala rowniez na komputerach Macintosh. 

1WQJE DZIECKO NIE ROZUMIE 
kresk6wek? 
Nie martw si?. „AII-ln-0ne" to produkt ja- 
kiego jeszcze nie byto na naszym rynku. 
W jednym pakiecie znajduje si? 
program, ktory potrafi zainteresowacTwo- 
je dzieciaki naukq pi?ciu j?zykow: angiel- 
skiego, niemieckiego, francuskiego, hisz¬ 
panskiego i japonskiego. Zaprojektowany 
zgodnie z amerykanskimi standardami 
troski o najmtodszych, dostarczy im dosko- 
natej zabawy na dtugie godziny. Podstawq 
programu sq multimedialne gry i zabawy. 
Po takim wst?pie jakim jest „AII-ln-One", 
nie odciqgniesz dziecka od nauki j?zykow 
obcych. Program przeznaaony jest dla dzieci w wieku 3-12 lat. 

UWAGA! 

PlRACl! 

PAMI^AJ, ze kupujqc pirackie kopie programow po- 

pelniasz przest?pstwo, za ktore mozna p6jsc do wi?- 

zienia, a poza tym nie masz zadnej gwarancji iz naby- 

ty produkt jest pelnq, poprawnie dzialajqcq i wolnq od 

wirusow wersjq programu. 

Wylqczna dystrybucja w Polsce: 
Licomp*EMPiK» Multimedia Sp. z o.o. 
02-935 Warszawa, ul. Chochotowska 3c 

licomp• empik• multimedia tel./fax (0-22) 642 81 65, (0-22) 642 99 21 

Pytaj w kazdym sklepie z programami komputerowymi lub zadzwon pod numer (0-22) 642 99 21, aby zamowic swoj egzemplarz programu. 



Przegl^d 

KINO 1 K0MFU1ERA 

irma ASK, ktorej projector Impression A4 byl 

j[ zedstawiony w 9CDA, me proznuie W sprzedazy |est juz 

iodel AG. ktbry wprawdzie nadal ma wymiary zblizone do 

fwoch i yz napieru A4 i v.-ogQ okoto 5ko, ale za to maze 

araccwac w i ozdzielczosci do 1280x1024 przy 

laksymaliiBi cz^stosc pozmmej 100kHz i pasmie 

arzenoszema 150Mhz Jest kcmpatybilny zarcwno z 

formatem VGA (4 3) |ak i SVGA (5 4) co Iqczme z szescioma 

weisciami audio i '.'idee (automatyezme vvybierane z 

aotlawanym sygnalem), czterema wbudowanymi g'osmkami 

HI FI iasnosciq 450 ANSI lumenow 64 bitowa korekcjq 

gamma i pilotem umozliwiojacym Control? tegowszystMego 

jozvvaia na bezproblemcw^ wspblprac? z w’^kszosciq 

abecnie uzywaneno sprzptu lefczme ze staejami roboczymi 

przy praktyezme dowclnych warunksch loNowych 

\ontakt AV Centrum tel/fax 061 8473-166 

KAR1Y NA ST ON 

Sierra ivypuszcza ostatma |uz gierk^ z seen „kaixianycl' 

Hoyle Classic Card Games zawiera 12 rozmaitych rperek 

tym poker brydz, serca. Cr.bbage, Spades, Crazy eight 

ZREC2N0SCI0WKI 

GT lotei,5'ctiye zapowiada restaw The Midway Collection 2, 

zaivierofecy S'edem gfsrarcadd Blaster BurgerTime, Joust 

2, Splat (Vloon Patrol, Root Beer Tapper and Spy Hunter 

WszvstHe pod Windows 95 

PIESKIE ZYRfE 

Juz wlvotce po|awi sip gra pizvgodowa o nazwie OogDay, 

i.tbrej hobateramiSq_ psy Wydawca Eyst& Impact, Patrz 

liemko na naszvm CD 

CO 1 AM. PANIC, W POLniCt? 

Cores wi^cei mow, o oowej gr-e Storm Entertaiment, 

tiyor-funei przy wspbludziale Toma Clancy o nazwie Politika 

Jef a^cia rozgrfwa sip w blisbei przyszlosci, w Rosji a graeze 

wnelajqc sie w przywodcdw rozmaitych wplywowych grup 

(amna. KGB kosciol mafia, separatyeci, komunisci itp ], 

waic:a a wisdze Nie hrakme tarn tez elementbw strategn i 

NOWA [ RA? 

Newfire , p.us?c.sa farby' oswej grze Catalyst Wykonana w 

konwfrffi^ 3D Catalyst ma penoe otworzyc nowa epokp w 

tl/iejach InterneLowych cifer on-line Dokladmeiszych 

mforni&cji, na csym ma poiegac f®| In nose jin frazie brak 

AT AK KOBRY 

uni X Wings, Wing CnmlBriir, Tie FiglMw i innych 

lelajecycli hybryd w kosmosie powinni juz zacieraC raezki 

g mt miejece ns twantzielu dla zipelitie nowego symtila 

ten ftKBHcnnp I War. 

Jaspin 

Zapowiada si? na calkiem po- 
rz?dn? gierk?, ktora zamieni 
wasz przytulny pokoik w 150 
metrowego Dreadnaughta, nad 
ktorym przejmiecie catkowitq 
kontrol?. Przeczesujqc prze- 
strzeri kosmiczn?, znajdziecie 
si? w samym srodku zbrojnego 
konfliktu pomi?dzy Commonwe¬ 
alth a Independents i, jak to 
zwykle bywa, przyszlosc 
Wszechswiata b?dzie spoezy- 
wac w waszyeh, mam nadziej? 
odpowiedzialnych, r?kach. Na 
tym si? koriezy zwyczajnosc i 
podobienstwo gry do szeregu 
innych symulacji kosmicznych, 
nad ktorymi zachwyt dawno juz 
przeminqf. Po pierwsze wygl?d 
i przebieg calej rozgrywki wo- 

jennej b?dzie uzalezniony od 
decyzji graeza co do postaci, w 
ktor? ma on zamiar si? weielie. 
W eliminacjach b?d? braly 
udzial cztery znakomitosci: ka- 
pitan, wiadomo wielki mozg i 
mysliciel; pilot, cztowiek, ktore- 
go palce charakteryzuj? si? nie- 
zwykt? zr?cznosci? a umysl 
precyzj?; ..gunner", czyli zmo- 
ra przeciwnikow, ktora mate- 
rializuje si? im jako jedna wiel- 
ka, samonaprowadzaj?ca si? 
rakieta oraz inzynier - „zlota 
r?czka", ktory b?dzie latat Nw 
te i nazad", starajqc si? napra- 
wic defekty pojazdu powstate w 
wirze walki, Akcja skfadac si? 
b?dzie z kilku roznych wqtkow, 
o rozwoju ktorych b?dzie decy- 
dowal grajqcy. 

Jak widac scenariusz gry sta- 
nowi umiej?tne potqczenie ele- 
mentdw typu „bij zabij" wraz z 
umiej?tnie dobranymi proble- 
mami, z ktorymi graez musi si? 
uporac, by „popchn?c" roz- 

grywk? do przodu. Tak wi?c gra 
nie b?dzie si? ograniczala jedy- 
nie do zaliczania misji typu Jec 
i kogos zestrzel", ktore najez?- 
sciej po jakims czasie wywoly- 
wafy uczucie frustraeji i powol- 
ne zanikanie umiej?tnosci my- 
slenia u grajqcego. Tym razem 
uzytkownik ma przed sob? do- 
skonal? okazj?, aby wykazac si? 

znaeznie polepszonym Al, to 
mniej wi?cej uzyskacie obraz 
nieco trudnego, ale za to jakze 
pasjonujqcego wyzwania w po¬ 
staci I-War. 

Teraz spojrzmy jak gra si? pre- 
zentuje od strony wizualnej. W 
tej materii rowniez czeka na 
was wiele niespodzianek. 1-War 

“if 

1eii 

E * ■ 
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blyskotliwosci? umyslu, umie- 
j?tnym rozgrywaniem taktyez- 
nym, zr?cznosci?p szybkosci?, 
celnosci?... i na koniec podziel- 
nosci? uwagi. Nie bojeie si?, na 
pudelku gry na pewno nie b?- 

dzie widnial napis: „Dla ludzi z 
IQ powyzej 200", w zwiqzku z 
tym na pewno dacie sobie rad? 
z wykonywaniem kilku czynno- 
sci naraz. Jesli jeszcze dodam, 
ze przeciwnicy zostali faskawie 
obdarzeni przez autorow 

b?dzie si? charakteryzowac 
niezwyklym realizmem, ale nie 
ma si? czemu dziwic, poniewaz 
tworz?c ten pozornie fikcyjny 
swiat, wzorowano si? na rze- 
czywistych modelach planet i 

gwiazd. Wszech- 
swiat w grze zo- 
stat skonstru- 
owany na pod- 
stawie prawdzi- 
wych i jak najbar- 
dziej aktualnych, 
danych Cumiej- 
scowienie, masa, 
wygl?d, pozyeja] 
zaczerpni?tych z 
podr?cznikow 

astronomii, ktore opisuj? 
wszelkie data stale, jakie moz- 
na spotkac w kosmosie. Tak 
bardzo realny sposob przed- 
stawienia przestrzeni spowo- 
duje, ze graez b?dzie mial uczu¬ 
cie jakby oglqdat bardzo dobry 
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Gzarna Dalia 

filmzgatunku „sci-fi",ztq roz- 
nicq, ze tym razem on sam 
wcieli si? w gldwnego bohate- 
ra i prowodyra akcji. Z doswiad- 
czenia wiemy, ze realizm w grze 

gonow, a na statek kosmiczny 
przeznaczono ich od 250 do 
300. Renderowane intro i rdw- 
nie wspaniafe filmowe sekwen- 
cje pomi?dzy misjami powinny 

// r* - . 

przewaznie miat fatalny wptyw 
na jej grywalnosc i odwrotnie. 
Tym razem ma byd zupelnie ina- 
Qzej i autorom 
udaio si? polq- 
czyd te dwie 
wspaniale cechy 
w taki sposob, 
aby nie wyklu- 
czaty siebie na- 
wzajem. Re- 
alizm reali- 
zmem, a co z 
rozprzestrze- 
niajqcym si? 
3Dfx? Otoz gra nie b?dzie wy- 
magafa tego jakze uzytecznego 
urzqdzonka, ale zapewniam 
was, ze nawet bez niego wyglq- 
da jakby byta specjalnie stwo- 
rzona pod jakiegos akcelerato- 
ra 3D. 

Jesli jestesmy juz przy nowin- 
kach technicznych, to na PI 00 
gra „chodzi” z pn?dkosci? 15- 
20 klatek na sekund? i odpo- 
wiednio 35-45 na P200, Nato- 
miast na zwyczajn? seen? skta- 
da si? od 3000 do 5000 poly- 

zadowolic kazdego ..maniaka'1 
najwyzszej jakosci grafiki kom- 
puterowej. Mysl?, ze powyzsze 

dane dajq warn zblizony obraz 
tego, co was czeka w niedale- 
kiej przysztosci. 

Podsumowujqc: mozna z cal? 
pewnosci? stwierdzic, ze 1-War 
wprowadzi nowe standardy do 
swojego gatunku i ma wszelkie 
zadatki na przej?cie pateezki po 
poczciwym Wing Commande- 
rze. Byd maze uptynie duzo cza- 
su zanim uda si? go str?cid z 
najwyzszej pozycji, jak? b?dzie 
zajmowaf wsrod symulatorow 
kosmicznych. 

ItuwiPrapw: I-War 
Ocean/lnfogrames 

Bst rok 1941. Listopad. W Eeropie tnwa kolejna Wielka 

wojna. Butne wojska hitlerowskie, na ktdrycli czele ma 

szeruja niezwycipzona szwadrony czarnej Smierci ■ SS, 

Docieraja pod Meskwg. Wszelkie znaki na niebie i ziemi 

zdaja sia przepowiadac ostateezne zwycipslwo III Rzeszy I jej fa- 

natyeznego przywddcy... Tymczasem Ameryka tylko przyglada sip 

loczonemu robakiem wojny Staremu Swiatu. Przyczyna takiego wla- 

Snie stanu rzeezy jest jednak nie tylko lakt, ze ma ona swoje wla- 

sne jielkie" problemy - przykladowo dzialalnodC „Topso Killera" 

- pierwszego jowoczesnego" seryjnego mordercy. Nie. W pze- 

czywistosci powodem biernosci mocapstwa jest kwiadoma polity- 

ka ..niewtracania sip" w sppawy „lpadycyjnie niespoknjnych" Eii- 

popejezykow. I wlasciwie jedynym cieniem, jaki pzuca wojna, sa 

uiotki, ktopych celem jest infopmowanie obywaleli Stanow Zjedno 

czonycb o istnieniu zagpozenia ze strony oslawionej niemieckiej 

„Piatej Kolumny"... Rozpracowaniem wlaSnie lakiej, ewentualnej 

siatki szpiegowskiej zajmuje sip m.in. mtody i niezwykle ambitny 

agent speejainy C.O.I. (Office of the Coordinator of information - 

instytueji poppzedzajpcej CIA) - Jim Pearson. Dochodzenie w tej 

sprawie zaprowadzi go jednak znaeznie dalej, bo az na krawpdz 

bezimiennej, ostalecznej grozy... 

Gem.ini 

Tak? oto histori? opowiada 
Black Dahlia, najmfodsze 
dziecko znanej juz Cdzi?ki 
swej ostatniej grze -Rip¬ 
per) brytyjskiej firmy 
Take 2 Interactive. Tym 
razem zapomnijmy jednak 
o „cyberpunkowych" wi- 
zjach przyszlosci i zanurz- 
my si? w nie mniej 
mroczny, a jeszcze bye 
moze bardziej ekscytu- 
j?cy swiat, w ktorym 
(wedlug twdreow) 
rozmywaj? si? gra- 
nice pomi?dzy rze- 
czywistosci? a | 

utudq, a jeden ksztalt 
tworz? pospolu fakt i 
iluzja... Tym niezwy- 
klym miejscem jest 
nasza, pozornie tak 
dobrze poznana pla¬ 

nets.*. 

Zt?, wgruncie rzeezy nie- 
! przyjemn? tez? niestety 
nalezy si? zgodzic... Fabula 

gry oparta zostata bowiem 
na wydarzeniach wprawdzie 

nieprawdopodobnych, ale jak 
najbardziej autentycznych... 
Istniata zarowno Black Dahlia (a 
wlasciwie: Elizabeth Short - 

MONEY, MONEY, MONEY 

Mmdscape jest szcz?sliwe - v< pierwszym miesigeu sprzediizy 

Creatures rynek wchlongl ponad 100.0DQ kopid 

Programisci poszli wipe, za eiosem i |uz wkrbtce pojawi si? 

expansion dysk, o nazwie Creatures Life Kit # 1 

EKSPANSYWNA MEGAMEOIA 

Megameilm otwirla stvojcj filip w Austin. M-osobowy 

zespol pracuje ruble nad dwiema tjierkami; Submarine Titans 

i Ancient Conquest, ktrii'e powinny pojawic si? w spi zedazy 
jeszcze w tym roku* 

LAONIEJSZY GETTYSBURG I 

Firaxis wypuscilo patella poprawmjqcecjo fa jednak to 

mozliwe1) grafik? w Gettysburgu Sida Meiera 

NEEO EOR (BETTER) SPEED! 

WiadDmo |uz, ze w Need for Sfieed II - Special Edition pojawiij 

si? 4 nowe pojazdy i jeden nowy tor, zas ealose 

wykorzystywac b?dzie 30fx 

TETRISOMANIA 

Kochasz Tetris7 No to zajrzyi na Tetris Com, gdzie zna|tlziesz 

wszelkie mozliwe wananty te| gierki T? mespodziankf 

przygotowala firma Blue Planet 

NOWA WERSJA KKND! 

Electronic Arts wypuscila poprawionq wersjp swego hitu, 

KKND Poprawiono Al, dolozono wyienderowang giafik? i 

Ojicj? gry multiplayer Gi a zawiera 5G single-misji, 15 misjr 

w trybie multiplayer, nowq .skirmish mode' i speqalny 

poradmk dla strategow. 

WlljKSZA ANIHILACJA 

Wszyscy zwolenmcy Total Annihilation mogg juz wzbogacic 

gr? o nowe lednostki (wystarezy wejsc na caveoog com 

gdzie mozna je sciggac calkowicie za darmo) A pojawily si?; 

Flakker - dzialko przeciwlotmcze (Arm] Toaster haubica 

(dla Corel, Defender NS fwiezyczka do obiony 

przeciwlotmczei, ale rnontDwana na wodzie - Arm], Spoiler 

(po|azd rozsiewajgcy miny - Cor el 

Ul:0 PO HAZ CZWARIY 

Mi croprose pracuje nad czwarta |iiz cz?scip swej slynnej 

sagi, poswi?cone| X-COM lijnowsza gra nosi nazw? 

Interceptor i choc zawiera elementy znane z poprzedmcb 

(knnstruowanie, badama naukowe Tip;)., to wieksza cz?sc 

czasu graez sp?dzi za steramu. kosmlcznego mysl^Vca 

Hmmm 

STAR TREK PO RAZ N-TY 

Star Trek The Next Generation - Bn tli of the Federation to 

koleina gierka (me wiemy nawet ktora, bo mnoz^ si? jak 

kroliki) bazujqca na sei lalu Star Trek B?dzie to rozgrywana 

w turach strategia^ktorej wystppuje (tznu graez moze 

sobie wybrac] 5 kosmicznych res, I to me koniec - bo ma 

si? pojawic jeszcze np Klingon Honor Guard.,ezyli giei ,ki W 

konwencji FPP (na engine Unreal1) 

RED ALERT WIECZNIE ZYWY 

Virgin wypusezza Red Alert Domination Pack kompilacj? m.sii 

z Red Alert, Countei strike i Aftei math 

COS DLA PROGRAMISTOW, 

Media Super Collider Inc, Lworzy prograb o nazwie 

GameMix umozliwiajpcy latwe tworzeme gigi’ on-line, w i 
l?zyku Java 
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CYBERSTRIKE 2 

Sony Interactive Studios wypusci gr? Cyberslnke 2, gdzie 

w swiecie 3D muzna b?dzie sterowac gigantycznymi 

lobolami 

RIVEN 

W piei wszym tygodmu od rozpocz?cia sprzedazy sequela 

gryMyst, o nazwie Riven, Bi oderbund pozbylo sie 100 000 

kopn teyo programu Zrobilo sit? luzme] w magazynach za 

to kasierzy majq troch? i oboty 

GEOPOLITYKA 

Red Sail Boat zdradzils nazw? swej nowei gierki dzieiqcej 

si? w XXII wieku Nosi ona dose enigmatyczny tytul C3I (co 

oznaeza Command, Control, Communication S.Intelligence) 

a b?dzie to i ozbudowana strategy w ktorej duze znaezeme 

b?oq mialy dzialama poktyezne 

nej wfasnie funkcji, a przy tym 

[poprzez nadanie mu ksztaltow 

znakow runicznych) doskonale 

pasujqcy do klimatu calej gry. 

Tak podziwiana przeze mnie do- 

kladnosc odbila rowniez swe 

pi?tno na pojedynezyeh przed- 

DARK REIGN 

Jak do tej pory sprzedano ponad 400 000 egzemplarzy tego 

RTSa Niezle1 

go przebywania w danym po- 

mieszczeniu. Niestety nie jest 

to jeszcze pelna interakeja - nie 

mamy mozliwosci zbadania czy 

chocby przyjrzenia si? wszyst- 

kim przedmiotom znajdujqcym 

si? w danym pomieszczeniu, 

WINBLOWS?! 

MINISTERSTWG GtLIPICH KROKOW 

Z PSX NA PC 

BIZNES SIE KR^CI 

KOLEJNA ODKURZONA KLASYKA 

WOJNA SWIATOW 

GT tnitrmctive pracu]£ nad [prarvaraw lecie tego* uhuJ 

bazujqcQ eta ty|sypnttf powieitr sr Wcjna IH.G 
Wells) Fabula opowiada o iiwazp Mai sjan na Ziemi? a cala 

fill rozgrywana |est w konwencp RTS, w true-colDrze i 

grafice 3D Twoicy obiecuia tez meltnearny rozwuj akcji, 

zmiany poi y doby itp 

Parroty Interactive tworzy gi? ktora ucieszy tych 

wszystkich, ktorzy me przepadaja za Microsoftem, Billem G 

i |ego Wmdowsami Wmblows to zestaw snnesznych gierek, 

wsrod ktoiych znajdziemy m.m. Billagotcht1 fkarmimy 

dolarami glodnego milionera - zgadnijcie, o kogo cbodzi?) 

ora/ PinBill No comments, die che che! 

7th Level zawarlo umow? z Take Two Interactive Software 

w sprawie cfystrybucfi wszelkich produktow hazujacych na 

twdrczosci znanego Wain zapewne zespolu komikow Monty 

Python Flying Circus Mozna przypuszczac, ze mebawein 

nozlegnie si? donosny rechot graezy w rfiznvch zakqtkach 

swiota 

Sony Intel active Studios zamierza wypqscic na PC dwa liity 

z PSX Jet Moto i Twisted Metal 2 

Wedle raportow The Interactive Digital Software 

Association tIDSA) sprzedaz gier w 1997 roku wzrosla o 

prawie 36% w porownaniu z rokiem 1996 W ten biznes 

zainwestowano w ubieglym roku dose astronomieznq kwot? 

5 mid dolarow (a mowa tu tylko o USA!) 

Slai si graeze pami?La|a moze gierk? na 8-bitowce i owczesne 

automaty, o nazwie Frogger Zadamem graeza bylo 

przeprowadzeme zaby przez. ulice miasta, na ktorych 

panowaf defy ruch fa opi ocz tego na zab? czyhaly |eszcze 

inne mebezpieczenstwal Hasbro zamierza dokonac remake 

tego hitu - tyle ze w wersji 3D Gra nazywac si? hgdjffij 

Fi ogger Worlds i zawiei ac 9 odrpbnych swiatbw. w ktorych 

natkmemy si? in m na rojqce si? od aligatorow bagna i 

t?tmqce zyciem ulice Gra pSfawi si? w wersji na PSX i PC 

ta ostatma wykorzysLywac b?dzie akcelei atoi y grafiki 

wanych czy M ruchomych". 

Przykladem tego ostatniego 

moze bye ..trdjwymiarowy" 

kursor, zmieniajqcy swoj 

ksztalt w zaleznosci od spelnia- 

poruszamy si? wciqz jedynie po 

przygotowanych (trzeba przy- 

znac - bardzo rzetelnie] wcze- 

sniej „sciezkach", a przenosze- 

nie si? pomi?dzy lokacjami to po 

prostu wskazanie jednego ze 

zdj?c lezqcych na twoim biur- 

ku, a ukazujqcego dany 

obiekt... 

r* 

Po wtore naprawd? godna 

podkreslenia (i uznania] jest 

nieprawdopodobna wr?cz dba- 

fosc twdrcdw o szczegoly. Po- 

czynajqc od drobiazgowego 

przedstawienia wszystkich 

wn?trz [Twoj wtasny [?] gabi- 

net czy mroczny bar, w ktorym 

spotkasz agenta FBI) - wszyst- 

ko jest dokladnie tak, jak tzgod- 

nie z wszelkimi, takze histo- 

ryeznymi, przeslankami) po- 

winno bye; poprzez naturalne 

zachowania innych osob, kon- 

czqc zas na elementach animo- 

skiej Europie na przestrzeni 6 

lat - Iqcznie ponad 80 lokaeji) 

czy wreszeie planowana obj?- 

tosc gry - 8 krqzkow CD lub 1 

DVD. 

A oto garsc zaledwie wrazen, 

jakie wynioslem z gry podezas 

jej testow. Otoz po pierwsze 

bardzo interesujqcym (i, o ile 

si? orientuj? calkiem nowym) 

elementem tego typu gier jest 

mozliwosc dowolnego „rozglq- 

d a n i a si?" po 

aktorka, ktora - paradoksalnie 

- sfaw? zdobyfa nie za zycia, 

lecz dopiero po makabryeznej 

smierci) jak i ..Szalony rzeznikz 

Kingsbury" - psychopata o nie- 

ujawnionej dotychczas tozsa- 

mosci, ktoremu przypisuje si? 

28 morderstw... 0 tym zas, ze 

swego czasu gfosno byfo o tzvw 

Trzeciej Rzeszy nie trzeba chy- 

ba nikogo przekonywac... I tu 

ukfon w stron? Take 2 Interac¬ 

tive za prac?, jaka wykonana 

zostafa przez nich podezas 

przygotowywania tla przygody. 

Slady tych badan odnalezc bo- 

wiem mozna w materiafach do- 

Iqczonych do gry - dzi?ki nim za- 

poznac mozemy si? ze skrocon? 

historic dochodzenia w sprawie 

Jorso Killera", ktore prowa- 

dzone byto rowniez przez Eliot- 

ta Nessa - postac spopularyzo- 

wanq przez glosny film Briana 

De Palmy ..Nietykalni", a takze 

z biografiq Czarnej Dalii, czy tez 

z nieco kontrowersyjnymi re- 

Black Dahlia utrzymana jest w 

konweneji gry ..przygodowej”, 

przy czym, poprzez system 

przeplatania si? renderowa- 

nych filmow i seen interakcji 

najblizsza jest Mystowi. Znacz- 

nie go jednak przewyzsza - o jej 

„rozmachu" [iambicjach twdr¬ 

cdw) swiadezy zarowno fakt 

zatrudnienia profesjonalnych, 

wychowanych w Fabryce Snow 

aktorow - Dennisa Hoppera, 

Terri Garr i Darrena Elikera, jak 

i bogactwo scenariusza [akeja 

toezy si? i w USA i w nazistow- 

calym wn?trzu 

[cos a la Quake) - ruch gtowy 

bohatera uzyskujemy dzi?ki 

wcisni?ciu lewego klawisza i 

ruchy myszk?. Daje to niesa- 

mowite wrazenie rzeczywiste- 

welacjami dotycz?cymi 

okultystycznych prak- 

tyk przywddcow III 

Rzeszy. Tworcy 

gry sugerujq 

jednak, ze 

wszystkie po- 

wyzsze elemen- 

ty byfy [czy ra- 

czej - sq) w pe- 

wien sposob ze 

sobq powiqzane... 
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miotach. Sq to nieledwie dzieta 
sztuki - nierzadko animowane 
(chocby odznaka funkcjonariu- 
sza C.O.I.), czasem, jak sqdz? 
p o prostu drobiazgowo odtwo- 
rzone - przy czym za wzorzec 
siuzyfy grafikom oryginalne 
owczesne gadzety. Tu, jako po- 
twierdzenie tezy, sfuzyc moze 
Rapont o Popeinieniu Prze- 
st?pstwa - on musiat (!] tak 
wyglqdac.., Tak na margi- 
nesie - po doktadnym 
obejrzeniu tego doku- 
mentu, z cafq pew- 
nosciq mozna 
stwierdzic, ze 
napisany zostal 
na rozlatujqcej 
si? maszynie - 

rzuca si? w oczy 
nierowna linia 
odrobin? „roz- 
mytych" czcio- 
nek. Czyz nie 
jest to wyrazem 
troski autorowo 
stworzenie jak 

najwi?kszego Mrealizmu"? 

Po trzecie osobiscie dla mnie 
ogromnq (cz?sto decydujqcq) 
rol? w ocenie gry (bqdz filmuJ 
odgrywa podklad muzyczny. 
Tutaj zas muzyka 

ry, odgrywane, przyktadowo za 
pomocq fortepianu i kwartetu 
smyczkowego - oddzialywujq 
niesamowicie na wyobrazni?... 
T? stron? programu najpeiniej 
charakteryzuje jedno siowo - 
niesamowita! Przyznaj?, ze 
przez wipkszosc czasu sp?dzo- 
nego z Black Dahlia raczej wi?- 
cej sluchatem, niz naprawd? 
gralem... No coz, pozostaje je- 
dynie miec nadziej?, ze Take 2 
Interactive zrobi graczom [i 
melomanom) prezent 
i finalny pro 

jest 
po prostu pelno- 

prawnym bohaterem calej hi- 
storii. Doskonale skompono- 
wane i bardzo mroczne („nie- 
pokojqce" - to wlasciwsze 
okreslenie] wwydzwi?ku utwo- 

dukt za- 
wierac b?dzie muzyk? za- 

pisanq w formacie audio. 
Nalezatoby jeszcze wspo- 

mniec o kwestii elementow 
dzwi?kowych. Tu bez niespo- 
dzianek - odgtosy towarzyszq- 
ce interakcjom sq jakosciowo 
dobre, harmonijnie wspolgrajq 
zarowno z wykonywanymi 
czynnosciami, jak i klimatem 
gry oraz - co w tym akurat wy- 
padku bylo dla mnie kryterium 
najwazniejszym - nie przeszka- 
dzajq w odbiorze muzyki... 

Po czwarte - no coz - nie 
ustrzezono si? ppbugdw". Stab- 
szym elementem gry (pod 
wzgl?dem oprawy - nie formy) 
sq bowiem niezwykle wazne dla 
przebiegu fabuly przerywniki fil- 
mowe. I jakkolwiek sama gra 
aktorow czy sceneria, w ktorej 
rozgrywa si? dana sytuacja, nie 
budzq zastrzezen, o tyle prze- 
plot zastosowany przy ich od- 
twarzaniu (sqdzitem, ze za- 

rzuconojuz takie praktyki) oraz 
pewne ..niescislosci'1 dotyczqce 
..rbwnoczesnosci’1 animacji i 
gtosu - niedokladnosc dubbingu 
- nie mogq pozostac bez popra- 
wek. Tworcdw ttumaczy w pew- 
nym stopniu jednak fakt nie zop- 
tymalizowanego w pelni kodu 
(objawia si? to tym, ze na wol- 
niejszych CD-kach gra potrafi 
si? „zaciqc"). Tym niemniej z cat? 
pewnosciq nie sq to bl?dy, kto- 
re dyskwalifikujq produkt. Inna 
rzecz, ze jak dotychczas widzia- 
tem tylko to, co autorzy chcieli, 
zebym zobaczyl. Co za tym idzie 
- na bardziej, bye moze odpowia- 
dajqcy rzeczywistosci obraz ca- 
fosci musimy poczekac do mo- 
mentu ukazania si? petnej wer- 
sji. Miejmy jednak nadziej?, ze 
Black Dahlia okaze si? po pro¬ 
stu pierwszq grq catkowicie bez- 
bl?dnq... 

Po piqte wreszeie - jakosc hor- 
roru determinowana jest po- 
przez klimat, jaki jej towarzyszy 
i nastroj, jaki buduje on w od- 
biorcy. Pod tym wzgl?dem zas 
Czarna Dalia jest po prostu bez- 
konkurencyjna - kultywuje i jesz¬ 
cze umacnia swietne tradycje 
Harvestera i Phantasmagoric 
Juz samo intro gry - splecione 
ze sobq dwie historie o wspol- 
nej poincie - zdaje si? emanowac 
groznq tajemniczosciq, zas tadu- 
nek emocjonalny, jaki ze sobq 
niesie, jest odczuwalny wr?cz 
namacalnie... 

Padsumowujqc - Black Dahlia z 
calq pewnosciq jest grq, na 
ktorq warto czekac. Swietna 
oprawa dzwi?kowa i grafiezna, 
nowatorski (jak na ten typ gier) 
system interakcji czy niesamo- 
wiy klimat sprawiajq, ze naj- 
mfodsze dziecko Take 2 Interac¬ 
tive staje si? magnesem, od 
ktorego ci?zko si? oderwac... A 
zatem - zaprawd? powiadam 
Warn - zapowiada si? wielki prze- 
boj! 

PS. A co do ewentualnych 
kontrzarzutow dotyczqcych 
okultystycznych praktyk przy- 
wodedw III Rzeszy... Ktoz moze 
zar?czycP ze tak rzeczywiscie nie 
byto?.T. 

Nazwa Pfogramu: 
ProducenI: 

Black Dahlia 
Take 2 Interactive 

EDYTORY DO HEXEN 2 I QUAKE 2 

Macmillan Digital Publishing 1 Virtus Corporation pracujp nsd 

autm yzowanymi edytoram. m-s|i uo Ha*en 2 T Quake 2 

hexmaker poivimen jui bye (gdy czytacie te slows) * 

sprzedazy, zas Deathmatch Maker 2 powiuien pojawic pie 

PSYGNOSIS WCISKA GAZ 

Psygnosis dooadala si? i zespolem Newman/Haas Racing 

team I un?ki temu b?dziemy mie» oka:;? zagrac w [vietvnian/ 

Haas Racing symulacj? wyscigow Za prodiikcje gry 

OdpoWfeda zespol Studio 33,- Jako konsjjttant&i 

wykorzystano m id Christiana FitCpaidi i Micnae'a Andi etti 

- a te naz'/jiska mdwiq uszystko ktaizy mtereay^ Ita 

uyscigami s a mo c h □ d □ /.' y nn. 

ZNOWLJ NA FA LI? 

Diversions Software, twdrey shareware owe] 

Prairie Dog Hunt Pro, po dtufezei przervvie (problemy 

tinansowe i me tyJkol powracaja na rynekvvrazz giertg Void 

Pirates bpdqcq polEjczemero giy handlojsa! i symuiatora 

walki t9) rozgrywaiqc^ if w przyszlosci Premiers w 

NOWE CYWILIZACJE 

MicroProse wypusciio Civ II Fantastm Worlds, expairsmn 

dysk do Civilization 2 19 nowych scenarfyszy nowe ob'e-rty, 

moziiwcsc tworaema wlasnych scenanuszy Vvsrod |uz 

gotowych misjT zna|dzie si^ Atlantis Age of Reot'les i 

scenarlusz bazujqcy na swiecie X CQM 

GAMBLERIADA 

W dmach 2A-2B pazriz'ermka w warsiawskiei hakToiwaoLj, 

odbylv si? piate targ. gier komputerewyeb, znane lako 

Gambleriada Naiwi^ksza tego typu impreza w Polsce t.fm 

razem byla jeszcze vvifksza ! bardziej atrakcyjna i« 

poprzednid edycje co cieszy nas bowfec. *e sytuacia w 

tej dziedzime gospodarki stale dqzy kitlepsgemii i europeiskiej 

otwai cem targow ala pubiicznosci Tam montscie nas przez 

chv.olp spotkac gdy rozdawalismy nasze gazety przed 

wejsciem dla zwiedzajEjcycIi iMTestety - mieiismy ich mala 

wi?c me dla wszystkicii starezylo a pQ^a tym zaczynaly 

targi Ivlfc przerwaLsmy dzialainolf cnai cycatywnq ! 

s«r§iiimy si^ do pracy - tzn, zwTedzama. Tym razem 

powierzchma stoisk byla naprawd^ Iniponuj^dte fiak na 

polskie realia naturair.ie - do takiego ECTS jeszcze me ma co 

pordwnywac) a dommowal nacfti-srystkimi CD-PROJEKT 

I tdrego scanowiska byly po prostu vvsz^dzie DzTfki temu 

mozna bylo bez problemu nabyc wszystkie gry v.'yda.vane 

przez te firm?, oczywiscie pd specjalnej tar gav.-ej ceme 

Podobme post^p'd mm wystawey, oterujqC roznego rodzaju 

obmzki cen czy bonusy zech?cajace do wi?kszych zakupdvv 

Dczywiscie me zabi aklc roznego rndzaiu konkursow, 

turmejow i mnych tego typu umilaczv czasu Nagrody byly 

przerozne - od dwoch kompurerdw z procesorami P-2, az 

do koszulek i innych drcbiazgow Niestet-y' fflbraklo 

Lpadycyjnego, organizawanego przez gospodarzy (chyba^l 

curmeju Mow cal Kombat Za to byly zawody w Soul Blade, 

Quake i NBA. k tore cieszyly si? duzym po.vodzemem fprm.vie 

peine trybuny) a nagrody ,v r.ich byly calkiem atrakcyine 

Przeidzmy jednak do tego, co iest esencia tych targow cryli 

do gier Niewgtpliwie najwi^ksza populamoscq posrdd gier 

ktore mialy premier? na Gamblenadzie cieszyl tie Clash, o 

ktdrym |uz wiele pisalismy ti me tylko my) Wyslawcy 

memalze me moyli vvvrobic si? z dosta'.vanu koieinych partu 

tego towaru No prosz? - saml vvidzicie |ak skuteezna jest 

reklama w piasie Poza tym piezentovvano takie giy jak 

Dark Forces II Hexen II Dark Reign Wipeout 2097 

Constructor (to byl mewqtpliwie najwi?ks:y sukces 

komeicy|ny n Gamblenadzie), a mitosmkbw gier RPG moze 

umeszyc premiera polskiej wersp podreczi'ska do 

Shadowruna 

Na komec |eszcze podam kilka informac|i ktore odalo si? 

uzyskac za kulisami vi mrdkaeh rajfi 

Dczywiscie dotyezq un& pier, fct*re majij ukaiai sip vt 

nafbltzszym czasfe, I tak resign Meu^pplis 

tchbrz - wspanmla pr/ystosIdvAs j ry^waru) w 

wysokie] rozdzielczo^ci, /abawrtpi tekstami i mafyrni 

I 



Przeglqd V 30 

vjyfiiHOfinnmi, Reflu\ uiKlypoftti sDraiugm csasu 

r/ec/y.viLUHjo ze ft'Eipofthh Qlffillsl 3D wyiftietlmu'i in 

(jomr.cti JDG, Wiedzmm ("LI tgeyli WiicMr cIivIjb Mitefnm 

me LrfbIiei ivy|usiiia£, kto to jeslrWiacl2imii to gra RPD 

ulivyniano ft r.tylu [uinb FMiiera,- ale [loiraduiqra dufb lepnq 

grafik!? ([liivvne ale pi .iwdziwyt no i scsnaildaE phony no 

podsLawiK povje^ci Amlrreju SapfeBUrsVieyo gipiasis 

pldMiije V:yiiiiino G-Puhce crtiwyoiioi mvej stflrlaniny po 

Iji uzm golirioigcej t|rahkq (3ilK), SljuJiwmasliyfi Lypo^ej 

rjcvolto'ii-ein op ale z u 6|v;ymioi mvq gi alikg, fjfijj‘ei'Loftaii<] 

.. juVe- Rmlneya MaLlhewsa. - fflbjftiia 

strj’ftlonka ft ktoi e| Weruja ftidsi.jiiym it r*urpe 

iiQineuyt nym utatkiem pirackim LuLd| [*dvvrnei 3(1 K 

pnkii-uje uozui y CD-PROJEKT ftlifoi itiwmez'wycUiie 

lnrokii ?nane)ciiybo kazdeiiuigi vfPP*Muiona PC?3014 

'.vyglqtla fepiej mz no Nintendo M, Sram'afta ml ilnfena 

ocziikift'onei kuntymiacii Worci ofLoiv, b*/5 moze b^iDie 

enikowiwt po poloku. Wornftifl Adventures -pfiygodo^tei 

vf r.wiecie WaiTrafta, po ro/ plecftsiy w pi^ygoilowfekh 

bt?d:iemy gi on erkiem i oczf^'icie^ra Efctele cdlfetMncie po 

uob-kn Podobme rreszt-f) z gromi: Usefn, ktor^iill hietllugo 

■oftitoif} pod nosze strzeclTf} SLudihnki hi'story«na 

liu oietjia* w krorej U^dlicmy mialf oio:j? pokieCowS 

i olgiein z mimerem 102 Dies Irae •wspniimla liynaimc/jia 

rtrzeJanina i calkiem mezlg rtiftiyfc;. Brageife Bei ry - 

stnies nio pr_ vguilowkn, kkorej ouMivy ohcq fiisbq cji*p jaitteJ 

jei.zcze nlebylo, no i Target yUS FPP mafqca iifwigzac waOg 

. lakirni [‘gonlanii jak Quaka cs^'Hejtn II pozyiemy 

zooarzyiny Koifiinii Gambler uds pokaze, jaka czps^ plnuiw? 

ft/ikiftimgfych siy poftietlzie Ale toilnmiiro za lift raku,.. 

Dzoseph 

GAME COM 

W Sierp/iiLi Libieglego roku no lynkn TillftfeSre pojdwil eip 

inreCc'SL'jfjOy godzel' Jerju ppodursnt ■ Ticjlt Electronics.; 

okreSla gu ioko ..koiejnq gcnei^stf: kansAf. Joi n .zabtavka 

do gier' GAME' COM ('.okg Imviern i\mm mB fl8lpd!g 

iedook i’bftnac me :. no|ftnyksZynir R-Entdw, i'.jaf*nd'b!aly 

hKi on a;oz Take, ze ft'ykoi*ysUi‘icortndg?,’ fdftfteloty) moftiq ^ 

BTinm ;o ioebie Co zotein E.pr'awli,, zefest on olnekteqi jail 

no;l’.oAd?iei yutlnym 

O^fMSft'ypusgl^ Id « k*a jnt11)dcyc11',4\unfeii* 

Pierwsifj't ii'ich ie-sb ekran typti,; dotkini' Itfluch &JWen 

Gonucg System) oSBtfjfa to, :e stei owarl gfitoacip moMa 

70i,diL,'.'i!o gutiS'-piQi fin i JokJfcr pfilcami1 ( Leraz pfgyTSinnozc. 

plynqfKi z gry utlctiifto siy ftT*fez linmacijInfe'tlJ TnJfle effi^Cy i 

tizvvi?kuftfi r,to|g no (raoty'.fnfe.- oezyftisciP) wynd^ii 

pjgttiilll ftr gi’ac.h ftyip^puiq naivet speatfi^*. 

GAME DOM zawleiYi rdvvnieJ'Li'Sy spr^Low® rlodfftitr, 

i y'liqce. mego po traaskp poWJi yisuy notainik 

Liiii £.i8tiflf4. iiliTandai i oi az tolkulfftjoj*** 4 popi'zez 

iiuiriem > ndfjtvAfetlni [iwcjunn Em iKii'^ISgiJyiizys'dujSnjy' 

dmdyii do taksTowycb w Intenj&cTt? T niozia’ipfd 

pj’l&SylsoSsi nuii I oft*. Tego ?a* « col^ qjewri^cia no 

kuaaWi [p^zeje Ofu bylo 

pil ra€ztlS ifiiln-ik to - 6^5*0 i.ytulov. 

dMifpriycb no GAME COM lWnO^ui znane z vitfafitjgk 

nuio/yi hitv nrzykitulmvn QuSCQ Niltem 3D Moit^l 

Kombot TrTony, Tiie Lost wy Sunio, 

Jam pivy fjkiiijie GAME COM OQSynufBmy d'rfif 

-ne m gun kic*0nuiiaii K n^fllTi^Sydy^fsiy* piiebdJTE 

l njbii, OuL Ca| omo/iiy’?n%&y ps'mTucBtiLiililjJaifedhjci 

ftimvyd, ze c'obi%!t)rgipprlj^lii’a|UtiP?ffle.'Men^j,_ 

tlgolr>»e iveirz ii|inu]liC'• oki^laftif GAME.LOM rniBnem 

i eftnniizM i o pejgfeiidLi. icaif] peiflnS^c^ {jalUBltpiiqctuIrt, T-6j 

joi;y Misialym kroldefli luiiiriod no di lutHinyslu 

ko!i‘pulero'‘;&tjo . Cz? iPTinzk ^arto Lo* i5Jplf; No e^i,- 

mu.m dsnfcm eenytSO lonti!ft'?*i fcPfisqJ? i ovilo 24 

wyiJejFj gig. jjfi ..oilrMbm?*' ibyt WygSfliftisna. Jill’ lednok 

k.! Oft lob' d> mjie /Tibinvij 

Gem ini' 

KenvaPwni: 
Mucenl: 

Profiteer 

Psygnosis 

baz^ danych tdane podaj? za 
materialami prasowymi). Tro- 
szeczk? jakby na wyrost - 
wszak nie kazdy ma w domu 
serwer sieciowy... Chociaz, w 
gruncie rzeezy, znalaztoby si? 
jeszcze jedno rozwiqzanie - bye 
moze Psygnosis ma zamiar roz- 
dawac taki sprz?t jako dodatek 
do Profiteer! lie b?dzie jednak 
kosztowac gra? Jezeli w grani- 
cach kiikuset zlotych - to ja 
przepraszam... i zarazem (ma- 
jqc nadziej?, ze tez si? zalapi?] 
dzi?kuj?! 

Podsumowujqc... i ogolnikuj^c. 
Tworcy gry twierdzg, ze jest to 
bezsprzecznie lider w swej kla- 
sie, ja jednak nie podzielam ich 
entuzjazmu. Gra, owszem wy- 
glqda tadnie, ale w zasadzie 
wszystko oznaezone metkq 
u3Dfx required" Ci dysponujqce 
takim ..zapleczem"...) nie ma 
wr?cz prawa si? nie podobac. 
A pod wzgl?dem merytoryez- 
nym - to po prostu kompilaeja 

takiej rewelacji, jakq mialo za- 
pewne bye? W gruncie rzeezy 
bowiem niewiele w nim nowe- 
go. Po raz kolejny (ktoz na- 
prawd?wie, ktbry?...] stajemy 
w obliczu agresji z kosmosu 
tznowu Obey, nieee.J, a orga- 

A bardziej szczegotowo? Jest 
to obl?dnie szybki (przy zacho- 
waniu ogromnej liezby szczego- 
tow grafiki, ale... niestety ma to 
swojq cen?] symulator zr?cz- 
nosciowy. Jako pilot niewielkie- 
go mysliwea do wylatania 
mamy ponad 30 misji bojowych 
(+ ukryte], ktore tradycyjnie 
wymierzone b?dq w najbardziej 
newralgiczne punkty machiny 
wojennej wroga. Banalne, 

stale stanowi dla grajqcego 
wyzwanie. A dla wszystkich, 
ktorym i to nie wystarezy, 
przewidziano funkcje multiplay- 
era [tradycyjnie - IPX, serial 
link, modem i, a coz to - TCP]. I 
to wlasciwie wszystko. Nad- 
szedl czas na... 

...wymagania sprz?towe. Toz 
to katastrofa!... Pentium 200 
MMX, 32 MB RAM[y], 4 MB 
wsparcia 2D (przykladowo Ma- 
throx Millenium), naturalnie 
3Dfx i, czego pojqc nie mog? - 
2 GIGAbajty dysku twardego 
SCSI na,.system" i 4 GIGA na 

Terminal Velocity i UFO. Czyli 
zadna rewelacja - to wszystko 
juz byto... Bye moze moje zda- 
nie zmieni si? jeszcze po kilku 
godzinach gry (jesli ktorys z 
redakcyjnych komputerow ..to” 
uciqgnie...), jak na razie jednak 
- niedobrze, panowie tworcy, 
niedobrze... 

PS. Jedyna nadzieja w tym, ze 
koszmarne wymagania to ponu- 
ry zart firmy, a sama gra za- 
wiera Cos, czego bqdz nie po- 
dano, bqdztezja po prostu nie 
dostrzegtem... 

Mite 
it pniimft)i Jesicze It kodot «cho, jiltit wywottlo 

pojtwienie sit Swletnego GPolice, i to horyzoncle jot 

ntiiGzy kolejny Hsowiog1owy" i w gruncie riaczy po- 

iokty w wydtwigku do lovnyiszogo ziwnodelowy sy- 

iMlitor.JiioiytoI-Profiteer. 
Gem.ini 

Mozna by jeszcze wiele pi?k- 
nych slow napisac o unikalnym 
wyglqdzie kazdego z wytworow 
kazdej z ras Obcych [tak, tak - 
to nalezy zapisac na plus). Ale 
po co? Przeciez to 3Dfx (patrz 
rowniez nizej)... Ai tak jedynym 
naprawd? interesujqcym 
aspektem programu jest wyko- 
rzystanie w nim systemu AI, 
ktdry dopasowuje poziom trud- 
nosci do doswiadezenia grajq- 
cego. Dzi?ki temu komputer 

Zacznijmy od tego, ze akurat w 
tym produkeie Psygnosis twer- 
sja komercyjna ukazac ma si? 
wiosnq) interesujqcy jest juz 
fakt nieskutecznosci prdb przy- 
porzqdkowania go do okreslo- 
nej grupy programow - wymy- 
ka si? on bowiem wszelkim 
..szufladkowaniom". Zresztq 
sami tworcy takze dali sobie 
spokoj i zaproponowali wresz- 
cie okreslanie go krotkim, acz 
znaczqcym mianem ..tactical 
arcade shoot’em-up". Ogdlnie 
rzecz ujmujqc: wszystko na- 
raz... ttaki komputerowy 
Wash&Go - or something ;)) 

No dobrze, ale co tez reprezen- 
tuje sobq sama gra? Tworcy 
Profiteer szczycq si? tym, ze 
histori? do ich produktu napi- 
sat uznany (ponoc) pisarz Sci- 
fi. Niestety nigdzie nie uswiad- 
czytem jego nazwiska. Czyzby 
Psynosis samo uznato, ze „dzie- 
lo mistrza" wcale nie stanowi 

nizaeja, ktorej przewodzimy 
jest ostatniq szansq na ocale- 
nie starej, dobrej Ziemi... A 
ogdlnie jest to takie UFO - Ene¬ 
my Unknown (zarzqdzanie ba- 
daniami i rozwojem technolo- 
gii), w ktorym priorytet uzy- 
skala walka (w stylu Terminal 
Velocity), z tym, ze bez chipse- 
ta o nazwie 3Dfx po prostu si? 
on „nie odpali". I to, jezeli brad 
pod uwag? zalozenia Profiteera 
bytoby „na tyle". 

i 



smierciq robiq, co mog? 
(wt?cznie ze stania- 
niem si? na nogach - o 
ile maj? nogi], by poka- 
zac, ze Wasze militar- 
ne zabawki Cokolo 25!) 
robiq na nich wraze- 
nie. A nie wiem czy 
wiecie, ale te istoty s? 
bardzo przywi?zane do swego 
marnego zywota i bynajmniej 
nie zamierzaj? si? z nim rozstac 
w pochopny sposob. I owszem, 
atakujq jak wsciekle, ale potra- 
fi? tez wycofywac si? spod 
ognia, szukac oslon i nawet po- 
zorowac ucieczk?, by wci?gn?c 

wymiany [nie)uprzejmosci i za- 
alarmowania jego kumpli. Ucie- 
szy Was tez zapewne duza in- 

terakcja z otoczeniem - czyli 
radosne tojenie we wszyst- 
ko co zywe, polzywe i mar- 

twe, a la Duke Nuke’m 
3D. 

0 czym jeszcze warto po- 
wiedziec? 0 dzwi?ku: ste¬ 

reo, z mozliwosci? wykry- 
wania Nna sluch” kierunku 

z jakiego nadci?ga wrog i od- 
leglosci, jaka go od nas dzie- 
li. Efekty wystrzalow zalez? 
nie tylko od rodzaju broni, ale 

i od otoczenia w jakim si? 
znajdujemy. Ten sam huk inaczej 
zabrzmi w ciasnym korytarzu, 
inaczej zas w wielkiej sali. Ba! 

nas na swoich zaczajonych ko- 
lesi. Ponadto s? obdarzone czu- 
lymi zmystami: wzrokiem, slu- 
chem, w?chem (!], dzi?ki cze- 
mu s? w stanie zlokalizowac 
nas z duzo wi?kszej odlegiosci, 
niz my ich i tym samym odpo- 
wiednio przygotowac si? na po- 
witanie. Na szcz?scie b?dzie 
mozna je „robic w bambuko". 
Np. jesli potwdr ma staby 
wzrok, mozemy wykorzystac 
g?sty cieri przy scianie, by 
pnzemkn?c si? bez koniecznosci 

Niiws Pra^ana: 
Proitol: 

Half-Life 
Valve/Sierra 

Liczy si? tez geometria danej 
lokacji [rozmaite echah Nawet 
efekty rykoszetow uzaleznione 
s? od materiatu z jakiego zbu- 
dowano otoczenie! Mozesz tez 
chodzic, tstrafowad", biegac, 
kucad, czolgac si? i plywac. 
Mozesz odwiedzac juz przeby- 
te lokacje (etapy) oraz uzywac 
rozmaite wehikuty. W sieci 
moze grac z sob? do 32 graczy. 

Zanim jednak to nast?pi, musi- 
cie uzbroid si? w cierpliwosc. 
Nie jest jeszcze znany termin 
debiutu tej gry - nawet przybli- 
zony ani konkretniejsze wyma- 
gania sprz?towe. Ale chyba 
przekonalem „szeregowego do- 
omaniaka”, ze powinien sobie 
zapisad ten tytut duzymi liten- 
kami w notesie... 

wej USA, gdzie naukowcy 
otworzyli portal do innego 
swiata. Jak si? to skonczyto, 
nie musz? chyba mowic; nie 

jest tez wielk? za- 
gadk? rola, jak? 
madoodegra- 
nia gracz - ma 

on unicestwiac 
stwory, ktore 
wyszly z innego 
wymiaru (w in- 
nym wypadku 
spora cz?sc USA 

szybko zrozumie, 
co czuli mieszkancy 

Hiroszimy w pewien sienp- 
niowy dzieri 1945 roku), Stwo- 
rdw b?dzie cala masa, bo po- 
nad 25 wyjsciowych odmian 
(plus masa mutacji - w sumie 
ponad setka!). Przeci?tny 
obiekt ma 80 klatek animacji 
ruchu i sklada si? z okolo 6000 
polygonow! Naturalnie potwo- 
ry dostosowuj? si? do ogdlne- 
go klimatu zabawy i gin? na naj- 
rozmaitsze sposoby, zas przed 

aoniewiz gry FPP cig- 
gle n nader chgtnie 
nabywene przez gra- 
czy.toinicdziwnego, 

ze coraz wigcej firm zamierza 
nszczkagfi sobie „dzialkg" z tega 
niewyobrazalaego slrumienia 
kasy, walqcego z kieszeoi hliea- 
iow aa kanta producentow. Jedng 
l, gier, kldra aioze aiocaiej od- 
zaaczyc sig aa lie coraz wigk- 
szej ilosci lahich slrzelaoin jest 
Half-Life. Giepka „pobi sin" juz 
od dose dawaa (podobaie jak 
dareal). 

Peter Pan 

Nawet bez posiadania akcele- 
ratora b?dzie mozna cieszyc si? 
true-colorow? palet? 
barw (a z 3Dfx si?- 
gnie ona rz?du 
16,7 min kolo- 
row). Ponadto 
znajdziecie tarn 
mnostwo efektow 
swietlnych rozma- 
itej masci, przezro- 
czysta woda, cienie, 
realistyeznie wygl?da- 
j?ce postacie wrogow i 
jeszcze pi?kniej odwzorowany 
wygl?d terenu, na ktorym to- 
czy si? akeja. Skoro juz mowa 
o miejscu akcji: wszystko dzie- 
je si? na terenie bazy rakieto- 

,»■ 7 ':<1 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Depai Lament Internetu 0|j111nug SA iozpoczql pi nmoeyinri 

spivedaz kont komei cyjnycli dlii wszyslkich pOGindtirzy 

konta darmowego na fifko, oneL plorazfnko2 nuef pi Knnra 

komei cypie matf ziinczniKwi?kszc| poiemnclB skrzynk'lb MB 

Mgjfjst 2) i bardziej noiitralme brzmiqce mh-esy lap 

kowal(u)kr onet. pi/ainiast kowalrSXnko.onei p|] OpimmG 

SA me pruwadzi na kontach koinercyjnych d^ahilnudn 

i eklamowei i me ikfeffije na te kanta to?Sspondenqi seiiwitty 

Ponadto Optimus SA zapewma sarwis Lechmc/ny (pr/c/ 

telefon) i pelny dost?p do grup dyskusypiycli i oerweni 

news onet.pl Dla tych, ktoi'zy zwiqAili $'§ i adi esem na fi iko 

istmeje mozliwosc przemesiema zawartosci starci ■sh’zynki 

na nowe konto oraz biezqcego toi v/ardowama wimlompGal 

ze Gtarego konia na nowe Oplata pizy zaktpne konta 

komei'cyinego |esl letlnoi azowa i wynosi 99 zl i VAT 

Optimus me polnei a zadnycli oplal aljonomentowyeh *^1 

uzytkowame koot komei cypiyth To z pewooscig doskooala 

okazio dla wszystkieh, ktdi/y marzz) 0 koncie poivty 

elekti omcznei odpowiadaipcym icli puli zeboni, Sifieodlnwe 

mfoimacie 0 prornocji sg dostgpne pod adtesem blip // 

fi iko ooet pkpiooiocja/ 

NOWOSCI DEPARTAMENTU INTERNETU 

OPTIMUS SA 

Kaoal Biznes W piowadzooym przez Dptiinns SA Kanale 

Bizoes dostspnym w przeglgdmce Internet Explorer A 0 

poinwily siq cotygodmowe komentarze 2 rynku piem^zoegn 

Jest to ki otkie pndsumowame tendencji 1 ynko walntowego 

na swiecie 1 w Polsce b^dgae cennyoi zrddlem infoimarji 

dla inwestoi ow Jeszcze ciekawsze mole oka zac rJ? 

nruchomione medawno archiwum sesp yieldowyuli ud 

poczzjtko roku 1997 To Joskonale oarz^dzie olaU¥i|i]tft 

inwestowame na Gieldzie Papierow Wartosuowycli 

Mozemy dzi^ki memo wyelimmowan ? obszacu naszego 

zainteresowama akc|e spolek. ktdi ych km s jesl zljyt 

cliwiejny lob meprzewidywalny Zapowiadany pr*zed 

niiesigcem dzial „ABC Inwestoi a' zawiern takze wiele 

iritei esuigcych wiariomosci Procz aktow prawnych 

adresow bior msklecskich 1 wartmkow dopuszczema 

papieiow wartoGciowych do 0I11 otu gieldowego zna|dziemy 

tain takze pndane w formie poradmka podstawowe 

infoi niacie wazne dla kazilego poczatkuiticego giaiAa 

gieldowego 

Nowy dziat w prowadzonym przez OpLimus SA Kanale 

Rozi ywka ocieszy wszystkicb zamtei esowanych ezotei ykg 1 

wrdzbami Znajdziemy w mm inTormacje 0 czasle, w ktoi ym 

Ksiyzyc przechodzi przez kolepie znaki zodiako 1 opai Lg 0 Le 

tlane progooze, dowiemy sf| |ak detei miiiuie nnszc zycie to , 

zwlaszcza nasze [iiefeiencje oczociowe) dzreiT tygodma w 

ktoiym si^ urodzilismy 1 b^dziemy si? mogll ^npoznac.4 

azteckmi hoioskopem numeiycznym Dla tych, ktorzy nie 

przywiqzu|Ej wagi do zadnycli wrozb, swietna Zabawti. 

NOWOSCI Z MIRAGE: 

Dto nowe gieiki, ktore albo |ti? a? w sklepacli. albo tew 

wkrdtce si? w inch po]awig, dzi?ki fn line Mu age - Shadovz 

Wai nor, Tomb Raider 2, Fighting Force [karate). Myili 

Fallet Fords PF (wspamala strategy RTS z 1 ewelacypia 

giafikc)), - Motor Mash (ra|dy po bezdi ozacliJ, Take No 

Prisonners, * Riven (sequel Mysta) - Flcroes 2 Expansion 

(riodatkowe m<Sje do Heroes Might S. Magic 2). Bao/ai 

Bug (zr?Qznosciowka), - Smocze Histor le (przygodowka) 

Joint Strike Fighter (symulatorlotu), Champion Menagei 

PF (liga polska 1 me tylko). I-Wai (strateginzno- 

ekonomiczna), - F-22 An Domination Fighter (synnilntur 

lotu) Lucky Lock (zr?czno5cmwka)p Touring Car 

Championship (wyscigi samochodowe). - Upiismg (RTS w 

First Person Perspective) Perfect Assasm PL 

[przygodowka) SLone A>e (niecodzienny RTS) Wladca 

Wymiardw PL (czyli Master of Dimensions spolszczona 

przygodowka), - Zoiks1 fzi?cznoscidwka na motywach 

kreskowek Hanna BarberaJ, - Voodoo Kid PL 

(przygodowka), - Mu ciomachines V3 (zr?cznoscmwka). 

Wojny Jurajshie PL (RTS w czasie laskmiowcdw) 



Przeglqd 

MPniw 

A CO MIRAGE PRZYGOTOWUJE NA 

PIERWSZE POIROCZE 1998? 

Behind Enemy Lines [strategia, ekonomia, akcja - w real 

time), Daikatana (akqa f pizygoda w stylu Quake iTomh 

Raidei - autorstwa Jolina Romero1), - Dark Camelot PL 

IRPG), - Deathtrap Dungeon (przygoddwka h 

zi^cznoscidwka + RPG), - FI (symulator Fornuily 1) - 

FIkjIiL Unlimited 2 (symulator lotu), Flight Nightmares 2 

(symulacia helikoptera), - Lunatik fstrzelanina 3D), - 

Oniikroii (przygoddwka H akcja w 3D), - Plague (RTS w 

konwencp fantasy), - Revenant PL (RPG), - Riana Rogue PL 

U-j foli gldwnei - gwiazda Playboya). - Steel Legions 

[strategia h akcja - olbrzynne mboty), - Team Apache 

[symulator helikoptera). - F-22 Total War [symulator locu), 

- Matchday 3 (pilka nozna w 3D), - Project Alios PL 

(strategia i ekonomia), - Snow Racers (wyscigi smeznych 

skuteiow), UEFA Soccer (piika nozna), - Viper 

(?i ^cznosciowka -{ strzelanma), - Hexplore PL (RTS + akcja 

w klimacie Diablo), - OutcasL PL [cos jak Tomb Raider ale i 

lepszg grahkg), - Pligrm PL [przygoddwka 3D akcja w 

siedmowiecznych realiach), - Space Circus PL (akcja t 

przygoddwka,), - Army Men (symulator zDlmerzy 

plastikowych1), MighL & Magic VI PL (RPG), - Requiem PL 

(L|i a akc|i), Third Domain (RTS w konwencji FPP), - World 

Championship (wyscigi samochodowe), - Extreme Warfare 

[strzelanma 3D), - Journeyman Pi oject 3 PL Ipi zygodowka 

w 3D) Warbreeds (RTS), - Envoy PL Iprzygodowka w 

klimacie X-files) - Insanity PL (cos ala Quake), - Agent PL 

(przygoddwka I RPG w 3DI, - 0 dwoch takicli, cd zepsuli 

Ksi^zyc [przygoddwka), - Terminus PL (strategia w 

konwencji XCOM) 

A tei az meco wiqcej szczegdlow o kilku polskich gierkach, 

w kldrych Mil age ,macza palce" 

0 DWOCH TAKICH CO POPSULI KSI^zYC 

Przygoddwka i pewnym przymruzeniem oka Qpowiada 

przygody Pawla, ktdiy odkiyl w swe| piwmcy dlady 

pozostawione przez obcg cywihzacj? Wraz i Profesoi em 

rnuszq (|ak zawsze) ocalic Ziemi^ przed kolizjg z olbrzymiq 

planetoidg - a pozostawione przez Obcych przedmioty majg 

z tym wiele wspolnego Scenarzysta me ukrywa swej 

(ascynacp giami Maniac Mansions i Zak Me Cracken (na 

pewno pami^tajg je starsi milosmcy przygodowek), stgcl 

luozemy spodziewac si? duzego luzu, wanackich rozwigzan, 

zahawnych dTalopw itp W give jest ponad 50 lokacji, 

staianna ammac|a i .nastrojowa muzyka, postacie sg 

dubbingowane przez zawodowych aktorow; autorzy obiecujg 

tez zaskakuigcy zwrotami akcji scenanusz Premiera -1 -szy 

kwartal '90 

INSANITY I AGENT 

Te divie gi y Igczy to ze tworzone sg na i ewelacyjnym engine 

3D, ponoc znaezme gdrujgcym nad tym, ktoi y wykorzystano 

$i Quake Moze wiqc zamiast omawiac fabuly gier, powiemy 

eo nieco o mozliwosciach tego engine A jest czym si? 

pochwalic - dynamiczne oswietleme (mozliwe jest nakladame 

do kilkunastu poi uszaiqcych si$ zrddel swiatla o zmiennym 

nat^zeniu), - dynamtezne ciemowame: luchome obiekty j 

i zocajg i uchome cieme, - pionowa zmiana kierunku poprzez 

obrot obiektywu (w wfekszosci gier FPP obrdt obiektywu w 

kierunku goia-ddl zostal zastgpiony przez przesun^cie 

centi a Inego punktu perspektywy po wspolrz^dnej pionowej 

- upraszcza to prac^ programistom, ale me ma me 

wspblnego z rzeczywistym obrazem srodowiska 3D - nasi 

Lwdi cy me poszli na latwizn^U - gra obsluguje 7 eki anow 

n 32K kolordw, - pdlprzezroczyste szyby, efekt lusLra - 

enusia swiatla przez pociski; pociski uderzajgc w sciany 

pozostawiajg slady (rysy, dziury), - moziiwosc podwdjnego 

bufcuuwania obrazu (co daje okolo 3090 przyspieszeme 

dzialamu engine w trybie hi res), • dym emitowany pi vet] 

uszkodzone maszyny eksplodujgce pociski itp - filmy 

Immowaiie wyswietlane na scianach, - efekt rozbicia 

(defragmentacji) obiektow, - mgla, woda w roznyeb 

pustaciach, - mfllmvosc gry w grze fproste yierki 

zi^cznosciowe wmontowone w fabuly gry) 

Obie gi y pojawiq si^ wnzesng wiosng Lego i oku 

III sygnosis weigz na lople! Swietna passa angielskiegn pro- 

I iliicenla! - nagtowkl tego typo idealnie oddajg syluacjfj, w 

I ■ j jakiej znajduje sip obecnie ten brytyjsko-japonski gigant, 

ale... l\lo cdz, nle pojawily sip one ani dotychczas, anl tez 

nie pojawi? sip vn przyszlosci na okladce zadnego z Jranzowych" 

pism. Dlaczego? Odpowiedz jest nadzwyczaj prosta - Psygnosis od 

zawsze jest na szczycle, od zawsze tez odnosl sukcesy - czyll, w gruncle 

rzeezy - aie ma fn nic nowego, a czylelnik oczekuje 

Gem.ini 

Z cal? jednak pewnodci? nowo- 
sciq sygnowan? wlasnie glow? 
sowy i „maj?c? mied1' sw? 
swiatow? premier? w okolicach 
lutego jest Wings of Destiny. 
Jak zapewne nietrudno wy- 
wnioskowac z tytutu jest to 
symulator lotu, czyli, wydaje si? 
- gra jedna z wielu. Jej autorzy 
utrzymuj? jednak, ze jest ona 
jedyna w swym rodzaju... 

Pokrotce o tym, czego ewen- 
tualnie spodziewac mozemy si? 
po komercyjnej wersji Wings of 
Destiny. Otoz catosc rozgrywa 
si? w trakeie II Wojny Swiato- 
wej. Teren, nad ktorym toezy 
si? walka, jest w petni trojwy- 
miarowy, wypelniany i liezony w 
czasie rzeczywistym - przy od- 
powiednim ..wsparciu” (czytaj 
- 3Dfx) sprawia baaardzo po- 
zytywne wrazenie. Do „wylata- 
nia" mamy ponad 70 wiernych 
historyeznie misji. By dac nam 
szans? wykazania si?, twdrey 
Wings of Destiny umozliwili pi- 
lotowanie jednego z czterech 
dost?pnych modeli samolotow: 
niemieckiego Messerschmitta 

(niestety nie wiadomo, jaki typ 
- w materialach dot?czonych do 
..probek" brak jakichkolwiek 
uscislen) oraz pokrewnego po- 
wyzszemu odrzutowego Me- 
262. Jesli masz zas serce „po 
alianckiej stronie", zasi?sc b?- 
dzie mozna za sterami Spitfi- 
re'a i amerykanskiego P-51. 
Wszystkie te machiny latajqce 
wyposazone zostaly w - cokol- 
wiek mogloby to znaezye - wir- 
tualny kokpit. Ponoc wszystkie 
oferuj? rowniez niezwykle reali- 
styezny model lotu... choc dy- 
namika walki sugeruje raezej 
postawienie na zr?cznosc, niz 
na umiej?tnosci obslugi sprz?- 
tu. No cdz - dla niektorych b?- 
dzie to rewelacja, dla bardziej 
zas „ortodoksyjnych symulan- 
tdw" - totalne nieszcz?scie. 
Autorzy obiecuj? rowniez [jak 
zawsze], ze przeciwnicy (ci 
„komputerowi") cechowad si? 
b?d? wysokim wspolczynnikiem 
Al. 

Wyj?tkowy nacisk polozony zo¬ 
stal rowniez na wszelkiego ro- 
dzaju „multip!ayery” - do tego 
stopnia, ze gra Cwedtug twor- 
cow) w tym akurat systemie 
ma za zadanie ustanowic zupel- 
nie odmienny od dotychczaso- 
wego standard - „plynnie i 
szybko". Rozgrywk? prowadzic 
mozna b?dzie b?dz w trybie 

deathmatch, b?dz tez w syste¬ 
mie „eskadra na eskadr?" - tak 
poprzez Iqcze bezposrednie czy 
modem, jak i (do 8 osob) via 
LAN. 

Twdrey Wings of Destiny poku- 
sili si? takze o nadanie pewne- 
go bardziej osobistego charak- 
teru swemu ..dziecku" - zarow- 

no intro jak i wszystkie odpra- 
wy reprezentuj? styl starych 
komiksow, opowiadajqcych o 
bohaterskich pilotach. No cdz - 

klimacie powyzszyeh banalnych 
zreszt? opowiastek, a stylizo- 
wan? na wojskowego marsza]. 
Znaj?c jednak solidnosc Psy¬ 
gnosis, wierz?, ze w ogolnym 
rozrachunku dzwi?k liezye si? 
b?dzie na plus. 

Czy mozna uznac Wings of De¬ 
stiny za najlepsz? dotychczas 
symulacj? lotu? Jak na razie 
niewiele w gruncie rzeezy moz¬ 
na powiedziec. Samo Psygno¬ 
sis zaklina si? wprawdzie, ze 
akurat ich produkt niebezpiecz- 
nie zbliza si? do granic rzeezy- 
wistosci, ale... No coz, tego 
typu zapewnienia stajq si? sta- 
fym wr?cz zwyezajem produ- 
centow (i nic w tym dziwnego, 
stanowi? wszak integralny ele¬ 
ment kampanii reklamowej]. 
Dlatego tez nie podejmuj? si? 
jednoznaeznej oceny, czy prob 
wieszczenia w rodzaju - a na- 
prawd? to jest tak, ze... - czy 
cos w tym rodzaju. Pozostaje 

jezeli zrobione zostanie to ze 
smakiem, to nie mam zastrze- 
zen, a nawet wi?cej - brawa za 
pomysl... 

Natomiast niezwykle wr?cz 
ci?zko przyjdzie mi w wiarygod- 
ny sposdb zrecenzowac efekty 
dzwi?kowe towarzyszqce roz- 
grywee, gdyz*.. po prostu jesz- 
cze ich nie slyszalem [materia- 
ty, ktore otrzymatem zawieraj? 
jedynie dose slab? muzyezk? w 

jedynie (tak jak zawsze w tego 
typu przypadkach] zaczekac,; 
czyli, innymi slowy - dozyc, zo- 
baezye... a przede wszystkim 
zagrac. 

PS. A jak dotychczas jedynym 
sposobem, by naprawd? po- 
czud wiatr we wlosach jest 
ustawienie gdzies w poblizu 
monitora urzqdzenia zwanego 
wentylatorem... 

Hazwa Programu: 
Producent: 

Wings of Destiny 
Psygnosis 



Pnzeglgd 

Panitemonium harw 

lutowyin nuinei ze pizeczyCicie obszermeiszq relaci? na ten 

temat Te> dz fulfnozemy zdracic Warn, ze szyp.uje si? spoi o 

dodatr owych mTajr i a owe jednostki dla obu sli on konfliktu 

Si 1051 si? na to, ze znowu b?dziemy musieh hi omc Mai sa 

przed przebrzydlymi stugusami Obcych albo bye moze 

Bardziei Zaawansmvana w Rozwoju Rasq dolozymy tym 

rachitycznym! anernicznym dwunogim sLwoi om z Bi?krRiej 

AIR WARRIOR III 

Tef /7iri£ czeka wszystkich ni'losnikbw powietrznych 

symulijff prawdziwa uczla. Z gmazdka fn'irty Interactive 

Moyc povzoli^vyktiiwa si? Air Wai (fors III, sequel znaneyo 

symulatei a Air Warriors II We die zapowiedzi irojka b?dzie 

[kvykoi zystywac Microsoft's Direct 3D, jiy gi«scze mogli w 

pelm zasmakowac mozliwotci swoicii akceleratorow 3D Air 

Warriors || calkny^cilS pzejfme spuscizn? po swoim 

poprzedtnku pofiewa! oprdcz zupelme nowych mfelt b?dzie 

mozna pfzypommec sobie wszystkie ktoie zawierala 

dwopca^W sunme do Z&femvy b?dzie dostqpnych pound 450 

mfe]Twfe szesciupelnie nowych kainparm. Dost^my sp<7?t 

nkmiez meco ulegl zmiame. czcerdziesci latujacych masi?|m 

w tym cztery nowosci powinny pdowofic kazdego zapaleiidj 

podmebnyeb przestrzeni IMa kumec dcdarn, ze na pewno 

b?dzie z kim filczyc, gdyz przeciwnicy zcstali ubdarzem 

meco lepsza mteligencjq na pewno me b?oq przypominac 

kaczek czekajqcych na porc]0 srutu. 

WARBIRDS 2 0 I FIGHTER OPS 

Przed n®f]ii koleiny RTS i kolejna wo|na do wygrama Tym 

razem rzecZ si? b?dzie dziala w 21 wieku, kiedy pi'ywmne 

sily Dbronne przeobrazily s'? w pot?/:ne armTe byrlqce pod 

kontrolq l obiycb korporacp Gracz wdeli si? vP-prtywodc? 

lednej ?. pich i b?dzie zarzqdzal piacarru badawczymi, 

produke];^ strategy i taktykg walki Zadama b?dq pclegaly 

na produkowanfu nowych bi’om pi ojekiowumu maszyn 

woiennych budowanm baz oraz utrudniamu zyeia swoim 
przeciwmkom 

WltCFJ DARK COLONY! 

Take Two Europe oglasza wydame m|j§p dodatku dla fanow 

Dark Colony Council War to tytul zestawu o’odatkowycli 

niisji do tej Lak mlodej a piz prawie legendarnej gry, W 

SJaflarmftwlii na PC nie pojawiajg sip szczegblnie czesto, a 

jezEli juz, to hywa, ze sa to gry aiocno krwiste (ot, chofi- 

by Alien Rampage). Site rzeczy nie sp to propozycje skiero 

wane do najmlodazych. Na szczpScie zdarzaja sip pfiw 

niez gry, gdzie nawet kilkuletni azkrab moze grac do woli, bez obaw, 

ze zacznie pftzniej zadawac pytania „o to czerwone, go wypadato 
Panuz drzuszka". 

CZARNY I WAN 

ny juz stwor strzela wciqz z 
krzywego tuku, inny potworek 
posyta na wszystkie strony po- 
lamane wlocznie. Jezeli typowo 
„platformowq'' technikq b?- 
dziecie chcieli go zniszczyc (czyli 
skoczyc mu na glow?] nadzie- 
jecie si? na szpikulec umiesz- 
czony na hetmie, niczym u 
Szwejka. Aby pokonac przeciw- 
nikow, musimy skorzystac z 
wtasnego spnytu i z umiej?tno- 
sci bohaterdw gry. Nikki oraz 

Pandemonium 
Crystal Dynan 

each, uda warn si? rowniez po- 
zbierac calq mas? magicznych 
artefaktow znajdujqcych si? na 
planszy i wzmocnic magiczn? 
sil? bohaterow. Fargus zacznie 
rzucac iskrzqcymi maezugami. 
Nikki uzyska niesamowita moc 
wysylania kul ognia czy rownie 
zabojezq chmur? zielonej ener- 
gii. Po uderzeniu niektore 
stwory zacznq si? smiesznie 
rozdymac jak baloniki, po kto- 
rych mozna sobie poskakac, 
Oczywiscie wszystko ubrane 
jest w mile dla ucha dzwi?ki i 
ciekawq muzyezk?. Przy tym 
gierka nie jest specjalnie trud- 
na, a frajdy jest naprawd? 
mnostwo, Najlepiej zresztq, 
abyscie sami przekonali si? o 
czym mowi?, bo naprawd? 
warto. 

W'arBirds 2 0 |est swoistyrn upgrade'rn do popular nego 

1pDWTetr7nego,"symulatoid WorldWar I! Jego molltwosci 

b?dzie mozna przetestowoc tylko za posi etWctwem filter netu* 

Dlaczegor; Dtoz I8duft?my vavw miagieonlme com) WB 2 0 

uruchamiamy i klikarny na online VJ ten spDsob mezemy 

znuerzyc lias/e sily i setkamlbkicii jak my pilotdw poorzez 

Internet. Przed doiqczenrem si? do i ozgrywek, moltia w 

celach e’clukacy'nych pocwiczyc sobie pTiotaf i sterowame 

na lednym z 30 powietrznych pojazdbw znanych z W'cldWar 

II Tak wi?c WarBn d zapewma doskanalq zabaw^Inmd/liwia 

spray.'dzeme swycb pilotazowych ijmiej?tnosc1z gi,ac;ami 

z cafego swiata Jej poziom moze bye dla co poniektoi'/cb 

zbyt wysDki, dlatego iMagic Online stworzyla Fighter Qps 

dla mmej doswiadczonych w powietrznych symulacjach 

graezy Zasady i Bzliwoscf sq te same fak 'ft przypadkJl 

Wai Birds 2 0, z tq rdzmca, ze Figher Dps lest zgBCinie 

pi ostszyl Idtwiejszy w ohsludze 

WAR INC 

Sztandarowym przykladem ta- 
kiej niewinnej gierki jest utytu- 
towany Rayman. Od jakiegos 
czasu posiadaeze ..peckow11 
mogq rowniez cieszyc ocz?ta 
pelnym 3D w Sonicu. Kolorowe, 
wesoie postacie, ktorymi kieru- 
je dziecko na pewno nie wywo- 
tajq nocnych strachow. Dlate¬ 
go tez zdziwifem si? nieco, gdy 
dostaiem do rqk demko gry o 
dose mrocznym tytule, ktdre- 
go odbiorcq ma bye osoba 
przed pierwszym krzyzykiem. 
Tytul zapowiadal raezej, ze ze- 
tkn? si? z drugq cz?sciq Diablo. 
Pandemonium, bo tak nazwano 
gr?, wedlug niektorych 
wierzen oznaeza knole- 
stwo szatana, 
now. W 
monium moze 
rowniez anarchi?, chaos 
zamieszanie. Na 
scie w wypadku dziela z 
Crystal Dynamics Cnapi- 
sali rowniez Gexa, innq 
fajng platformowk?) o 
potwornosciach nie moze 
bye mowy, a wspomniane 

Ndemony" wzbudzaj? co najwy- 
zej salwy smiechu. Mog? 
stwierdzic, ze to, co zobaezy- 
lem, wyglqda bardzo obiecuj?- 
co. Przede wszystkie dlatego, 
ze Pandemonium zdecydowanie 
odcina si? od swoich amigo- 
wych korzeni i obecnie jest grq 
w pelni trbjwymiarowq, a do 
tego korzystajqc? z btogosta- 
wienstwa akceleratora graficz- 
nego. W przeciwiehstwie do 
Sonica 3D kamera nie stoi w 
miejscu, ukazujqc plansz? w 
rzucie izometryeznym. Nasz 
bohater moze bye wdziany zu- 
petnie z gory, z boku, od dotuCIJt 
Kamera plynnie przemieszcza 
si? w zaleznosci od miejsca ak- 
cji. Jezeli postac b?dzie p?dzic 
po serpentynach lin wiszqcych 
nad przepasciq, ujrzymy kilka 
zblizeh w miejscach, gdzie liny 
przyblizajq si? do obserwatora. 
Stojqcy nad kamiennym urwi- 
skiem bohater gry zostanie 

ukazany z tytu i troch? z 
gory, co tylko wzmocni 

efekt bezdennej cze- 
lusci. Oczywiscie nie 

byloby to mozliwe, 
gdyby postacie i scene- 

rie nie byly trojwymiaro- 
we. 

W cukierkowych, pa- 
stelowych lokacjach 
umieszczono mno- 
stwo ciekawych, za- 

skakuj?cych elemen- 
tow i efektownych 
lldekoracji'J. Nasi bo- 
haterowie (o ktorych 
za chwil?] b?dqmusieli 
przebiec i przezyc w 
dziwnych krainach, w ktorych 
grasuj? smieszne, czlapiqce na 
krzywych nogach kaezostwory. 
Oczywiscie, jakna platformow- 
k? przystalo, bardzo szybko 
przewijane lokaeje zmieniajq si? 

wtempie iscie eks- 
presowym. Raz 

b?dg to kamienne lochy, 
innym razem otulona snieznym 
welonem zimna kraina, gdzie 
indziej g?sta dzungla. Na prze- 
szkodzie naszym bohaterom 
stojq zarowno rozne, mecha- 
niezne pulapki, jak i strasznie 
uparci przeciwnicy. Wspomnia- 

Fargus, to dwie magiezne po¬ 
stacie z legendarnej krain^ 
zwanej Lyr. Mijajqcy wlasnie 
Rok Biszkopta umyka przed no- 
wymi czasami, ktore mog? oka- 
zac si? katastrofalne dla nata- 
dowanej magiq i czarami krainy. 
Nikki i Fargus wyruszajq w pod- 
roz... 

Obie postacie s? bardzo 
wdzi?czne, dobrze zani- 

mowane, poruszaj? 
si? na pewno le- 
piej i naturalniej 

niz Sonic czy Rayman, przy tym 
sq o wiele bardziej Judzkie". 
Zarowno Nikki jak Fargus maj? 
swoje specjalne ciosy, ktorymi 
rozprawiajq si? z przeciwnika- 
mi. Jezeli b?dziecie mieli duzo 
szcz?scia i zr?cznosci w pal- 
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□d dzis konkursy 
rozgrywane sg na nowych 
zasadach. Otdz kazdy, kto 
nadsyta odpowiedz na 
zadane pytania, moze na 

kartce pocztowej 
zaznaczyc... jakg grp chce 
otrzymac w nagrodp! [tzn. 
grp, ktora byta recenzowana 

w tym numerze CDA, w 
ktorym zostat ogtoszony 
dany konkurs). To nie 
wszystko! Ponadto wsrod 
tych wszystkich, ktorzy 
nadeslg nam odpowiedzi, 
bpdg co miesigc losowane 
TRZY roczne prenumeraty 
CDA! A juz wkrotce, oprocz 
gier i prenumerat, w puli 
nagrod znajdg sip cenne 
nagrody rzeczowe [co 
powiecie na np. konsolp PSX 
albo akcelerator grafiki - 

wedle woli...L Szczegoty w 
nastppnym numerze CDA 
[gdzie znajdziecie tez 
rozwigzania kilku konk'ursow, 

ogtoszonych jeszcze w 1997 

rokul 

A tersz pore na pytania. 

' 11 - i TiR- IT Mill ,-l-J 3l 1 
Na podstawie czyich ksiazek 

[p cda c a u t o ra J zr e a I i z o wa.n a 

gry: Blade Runner i LJbik? 

Jaka firm a stworzyia grp: 
Test Drive 4. 

PorJaj a kt using. ebjetosc i 
nakfed CDA Ctrudner 

Wyrnieh przynaj'mniej irzy 

gry zrealizow'3'ne w 30, w 

kt d rye h g i 6 w n y rn b o h s i; e r e rn 

jest kobieta. 

Dflpowlfdffi pjnlsylajue na karLkach poc/tovvydi do dma 

10.02 1998. 

Gubble II 
Actual Entertainment 

llfnk i rnhoty dwa 
Scenapiusz gier z ppzedstawicfelem poziziemskiej cywili 

zbcJI w roll glfiwnej nie odblega zasadniezo od kolejnych 

czgkci Obeyed czy Predatordw. Na tym eciekajqcym pfii 

nyml ustrajowymi ptynami lie bardze mile wyrdZaiala ai« 

oplsywana jakld rok lama gra Bubble. Qwszem, mieliimy lam uta- 

ka, ale z kompletnym ZEREIVI przemecy. Nie, je$li nia llczyt Mo- 

kPQta do odkrgcania Mek I mlolka do wycingania gwotdzi - na- 

lidkfego gpanatu. A ieSli ktod my- 

dlaUeudamualgchociaZwbid 

wawrogdwwkrgtakalnhdad 

poglowiemlotkiem, 

to 8lg srodza za- 

widdl. Jak brak 

ppzemocy, to na catago. Mima 

to gra potralila weiggngfi. Na 

azczgdcie (niestety, an, colam 

to, przeciaz jest na azczgdcie, 

puszczaj palca) gtdwne zatozenia 

nie zostaty w dpuglej czpdci zmie- 

nione i nadal maZna przy niej pn- 

sadzid dowolnie matego miluslA- 

skiego bez obawy o zguhny 

wplyw gry na jego paychikg. No chyba, ze zaeznie nam pdtniej 

wykrgead wszystkie drubki w mieazkanlu... ala nie me przeciaz 

rzeezy doskonalych, a lepsze to aiz wrzaski duszonego kntka 

(Aaaaaall, co chcesz od kata, przeciaz miaaezy, jak go sig przytu- 

la, nie mialem na mydli prawdziwego duszenia) 

McDrive 

mozna siedziec, ktos moglby 
calkiem przytomnie zauwazyc - 
bo dzi?ki pozbyciu si? Sniada- 
niowego Srodka Lokomocji 
moze si? schylac, unikajqc w 
ten sposob nisko przelatujq- 

ciqgac gwozdzie. Nic golymi r?- 
kami oczywiscie, od czego bo- 
wiem narz?dzia? A w tej mate- 
rii takze zanosi si? na par? 
zmian. Po pierwsze narz?dzi 
b?dzie znaeznie wi?cej niz w 

Nasz glowny bohater, Gubble D. 
Gleep, troszeczk? od swych 
ostatnich przygod podrdsl, 
przez co stracil uprawnienia 
przystugujgce najmlodszym. 
Odbija si? to przede wszystkim 
na jego sposobie poruszania 
si?. Koniec ze znanym z po- 
przedniej cz?sci latajqcym jaj- 

kiem. Teraz trzeba juz chodzic 
na wlasnych no 
gach. Nie 
jest to jed- 
nak tak duza 
wada, jak by 
si? moglo z pocz?tku 
wydawac - po co 
chodzic, skoro 

cych robo- 
tdw. Latanie 
dzi?ki Napleco- 
wemu Genera- 
torowiAntygrawi- 
tacyjnemu takze nie 
sprawia klopotow, 
trzeba jedynie uwazac 
na wyczerpujqce si? 
zasoby energetyezne NGA. Cel 
calej gry pozostat oczywiscie 

niezmieniony: na kazdym z 
zymbotow (tak au- 

torzy nazywaj? 
poziomy] trze¬ 
ba powykr?cac 

wszelkie srubki, na- 
kr?tki, powy- 

cz?sci pierwszej. A 
skoro wi?cej, to 
musz? si? gdzies 
pomiedcic - dlatego 
tez koniec z plan- 

szami zajmujqcymi 
tylko jeden ekran. 

Dzi?ki plynnemu scrolliri- 
gowi mogq bye napraw- 

d? duze bez potrzeby zmniej- 
szania wymiarow gadgetdw si? 
na nich znajdujgcych. Zanosi si? 
wi?c na kolejng porej? bezkrwa- 
wej rozrywki dla szarych kamo- 
rek, niekonieeznie zresztq tyl¬ 
ko tych najmtodszych [co teraz 
zadowolony, ty... Aaall, wielki, 
wspaniaty i nieomylny...] 
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Nowe spojrzenie na scigalki?, 
Ignition___| 

Wymagania: 
Pentium, 8MB RAM,COx?. 
Oos^Win 95 

Intemst: httpv/www-vie.to'.uk 

Plusy: 
• dobras 
• ciEJrawetijtxlj hiunei 
• dsla $i?vAU \ 
gqiwiM 

Minusy: 
• slosBuliiiv^a nisM 
lealifna jairif 
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tasMTSBIna; 
kunplllUiiBl: nie inii 
sic la Elthliw 
flwWttwnl 

Ocena: 
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Producent: 
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Dyetrybutar: 
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Pierwszq z gier, dla jakiej usiadtem nad klawialurq Peceta byl Brand Prix (czy ktod jeazcze jg 

pamlyta?). Od tega czasu miaglo part lal, ja Jednak nadal darzg aeatyiaentani gry, w kttrych mogg aig 

wclelat w demona szybkodci. Niedawao Mia in moje drip z nlecierpMcl lapkl gra IGNITION, 

llrmowana przez VIRGIN. Firmy nie trzeba zachwalad, grg naleiy. Fandw melalewych belldtw, pad 

aiaakg ktdrych uwigziana setkl mectianlcznych rnmaktw, trzeba tv ad razv uprzadzid, ie niece sig 

zawiodg. Jaat la bowfem w grvncie rzeczy nlezwykle wciggalgca zrgcznadcillwka. Mamy da wybaru 

kilka samechadzikAw (migdzy innymi garbaska, samochAd palicyjay lab szkolny autobus lub 

monatertruck • azczegAInle tan oatatni jaat efektewny • duuuuiy I zly. Daatgpny jednak depiarn pa 

zaliczaniu Ugl Newlcjvazy), rdZnlgcych aig migdzy aabg przyapieazaaiem, makaymalng prgdkodcig, 

turbedatadawaniem araz przyczepnoscig. Dzlgki tamu mamy spam rainerednett daalgpnej nam 

uciachy - zachawania aamechodAw in tych aamych ayhiacjach I na tych aamych Iraaach ag akrajnla 

ndmlanna I dzlgki tamu nawet kilkakralne pekonywanie tych aamych Iraa ale jaat naigca - przeclwnle, 

deatarcza nam caraz la nawych wraieil. 

Anakha 

zresztq nie tylko w uroku - kazda z nich ma innq 
przyczepnosc, temperatur? nawierzchni itp. - 
co oczywiscie powoduje, ze ten sam woz 

zachowuje si? inaczej w tropikach, inaczej zas 
wsrod sniegow. I tak mamy wyscig 
terenowy (Moosejaw Falls], gonitw? po 

kanionach (Gold Rush) albo posrod 
serpentyn i fal na Snake Island, i 
jeszcze kilka innych. Ciekawe jest 
ustawienie kamery - nie mamy tu 

typowego dla wi?kszosci scigafek widoku z 
kabiny i nie patrzymy na tor pionowo z gory - 
kamera plynnie podqza za nami - co dodaje 
widokom uroku. Trzeba przyznac ze tory zostaty 
skonstruowane naprawd? widowiskawo, 
zardwno pod wzgl?dem wizualnym jak i 
praktycznym. Mozna zepchnqc przeciwnika w 
przepasc - scigajqc si? z nim na kraw?dzi - lub 
wpakowac go prosto pod kola nadjezdzajqcego 
pociqgu, Jednak jakikolwiek (nasz!) wypadek 
konczy si? magicznym powrotem na tor, cenq za 
blqd jest jedynie strata czasu. Podczas wyscigu 
od czasu do czasu mozemy uzyc turbo, aby 
jeszcze bardziej przyspieszyc jazd?. Czasami 
mozna tez znalezc bardzo przydatny skrot, 
dzi?ki ktdremu zaoszcz?dzimy cenne sekundy - 
skroty jednak sq zazwyczaj ukryte i, aby je 
odszukac, trzeba uzyc szarej substancji, jakq 
natura umiescila pomi?dzy uszami kazdego 
[podobnol] z nas. Na kompakcie w formacie 
audio nagranych jest kilka bardzo milych 
muzyczek, utrzymanych w konwencji techno. 

Na szosie niekoniecznie musimy bye 
dzentelmenami - jesli ktos wtazi 
nam w drog?, mozemy go z niej 
zepchnqc chocby w przepasc. 
Zabaw? mozemy rozgrywac po 
sieci przeciwko pi?ciu 

wspolzawodnikom, we dwoch na podzielonym 
ekranie lub w pojedynk? przeciwko 
komputerowi. Do wyboru konkureneje: 

W sumie gra moze okazac si? swietnym 
nabytkiem dla tych wszystkich, ktorym nie 
zalezy na wyscigach po idealnie odtworzonym 
rzeczywistym torze w samochodzie o 
parametrach odpowiadajqcym prawdziwym 
danym technicznym jakiegos bolidu, ale po 
prostu lubiq dobrq zabaw? i szukajq w grze 
relaksu a nie skomplikowanej symulacji. 

pojedynezy wyscig, mistrzostwa, jazda na czas 
lub eliminaeje. Ten ostatni tryb wyscigu polega 
na tym, ze po kazdym okrqzeniu samochod 
b?dqcy na ostatnim miejscu odpada z wyscigu, 
az do czasu pozostania tylko jednego 
zawodnika. W opcjach mozna ustawic poziom 
trudnosci, wtqczyc lub wylqczyc przeszkody 
oraz „ghost car", zdefiniowac klawisze 
wedtug wlasnego uznania oraz dostosowac 
opeje grafiezne do mozliwosci swojej 
maszyny. Kiedy juz ze wszystkiego 
jestesmy zadowoleni, rozpoczynamy 
wyscig. 

A wyscig prezentuje si? bardzo ladnie. 
Gra chodzi w rozdzielczosciach od 
320x200 do 800x600, przy czym juz 
ta pierwsza daje bardzo ladne efekty i nie 
odrzuca od monitora. Niezwykle urokliwe sq 
trasy, po jakich b?dziemy si? scigac. Rzecz 

Mtl 01/98 
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TDCA Touring Can 

Niewiele wady uplynplo, a przedatawiany w zapowiedziach superhit wyscigowy o jasno brzmipcej 
nazwie Toca Taurniny Car Championship trafit pod strzechy. Tym razem posiadacze maszynek 
powszeclmie zwanych pecetami nie musieli zgrzytad zgbami w bezsilnej zlosci, gdy na PlayStation 

dla posiadaczy akceleratora graficznego [np. 
Turokl. Dobrym przykladem przeciwnej tendencji 
b?dzie tu Myth. Gra wyglqda po prostu 

swietnie, jezeli jednak ktos 
ma 3Dfx, b?dzie miat wi?cej 
i to jest w porzqdku. TOCA 
zostala zarezerwowana 
wylqcznie dla dysponentow 
3Dfx. Oczywiscie niezadtugo 
akcelerator b?dzie tak 
pospolity jak nap?d CD 
ROM, jednak za te 
kilkaCnascie] miesi^cy TOCA 
juz dawno zostanie 

zdetnonizowana. Szkoda troche, ze 
zdecydowana wi?kszosc grajqcych, nie 
posiadajqca obecnie dopalacza, obejdzie si? 
smakiem. 

pojawila sip kolejna gra. Codemasters potraktowat posiadaczy kompoteriw osobistych rOwnie 
powaznie, jak wlascicieli konsol. Co prawda taka sytoacja nie wynika jedynie z dobrej woli firmy (po 
proslo PC wreszcie zaczyna stnzyc do gry, dordwnujpc mozliwosciom PlayStation, Sega Saturn czy 
Nintendo 64), jednak dla nas najwazniejsze jest, ze swieze, zupetnie odjazdowe gry nie sp konwersjp 
konsolowych przebojow. Zazwyczaj bowiem, to co zapierato dech w piersi na ekranie telewizora, 
ledwo podobalo sip na PC. Przede wszyslkim dzialo sip tak dlalego, ze programisci brali pod nwagp 
jedynie wymagania i mozliwosci PlayStation, Sega Saturn czy Nintendo 64. Konsola miala olbrzymig 
przewagp, dopoki w jej trzewiach drzemato kilka procesorow (kazdy zajmowat sip czyms innym), a w 
PC dusil sip jeden jrzepracowany" procesorek. Kiedy wreszcie w „pecku" pojawity sip karty, More 
dzialajpc w podobny sposoh, odcipzyly procesor, zamknipte na glucho drzwi stanpty otworem. 
Kompuler z narzpdzia do pracy, mdgt wreszcie przekszlatcic sip w uniwersalne nrzpdzenie mogpce tez 
w pelni postozyc zabawie. Gdy pomyslp sobie, ze niedawno moj kompuler dysponowal 4 MB pamipci 
operacyjnej, ogarnia mnie zdziwienie. Obecnie karla graiiczna z czteromegowp pamipcip nie jest 
niczym specjalnym. Akcelerator rdwniez ma swoje cztery mega i juz rohi nam sip osiem, a o pamipci 
operacyjnej nawet nie wspomnielismy. Oczywiscie „nie samp pamipcip kompnter zyje", ale to juz 
zupetnie inna historia, chociaz rownie ciekawa i ohraznwa. 

CZARNY iWAN 

remiera gry TOCA odbyla si? w 
I polowie listopada 97. Poniewaz 

jednak wciqz powstajq nowe 
„superprodukcje" reklamowane w 
ten sposob jakby byty 
ostatecznym, najlepszym z 

mozliwych produktow w danej kategorii, 
warto dowiedziec si? czegos wi?cej, zanim 
zdecydujemy si? na zakup. Tendencja ta 
szczegolnie wyrazna jest wtasnie na 

przykladzie ..samochoddwek", gdzie gier jest 
bardzo duzo, a praktycznie co kilka tygodni(l) 
pojawia si? nowy hit. W zasadzie niemal 
automatycznie zakladam, ze gra 
optymalizowana pod 3Dfx b?dzie lepsza 
[przede wszystkim lepiej b?dzie wyglqdafi], od 
gry, ktora nie wspotpracuje z dopalaczem 
[osobnq kwestiq pozostaje, jak duzo ludzi ma 
takie cudol. Osobiscie nie podoba mi si? 
jednak, ze niektore gry sq dost?pne jedynie 

Nie mozna jednak zaprzeczyc, ze to co 
dostalismy wyglqda wspaniale. Zarowno bolidy 
(w zasadzie jest to termin zarezerwowany dla 
FI, jednak rakiety w TOCA niewiele im 
ust?pujq), trasy oraz grywalnosd, dostarczq 
tego samego rodzaju przezyc, ktorych moze 
doznac jedynie facet zamkni?ty w metalowej 
klatce p?dzqcej po zboczu Mount Everest. W 

( 

f 
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moim przekonaniu najwi?ksz? 
zalet? giery jest 
wtasnie 
grywalnosc. 
Oczywiscie 
sklada si? 
na niq kilka 
innych 
czynnikow, l 
jednak 
wlasnie ten 
efekt to maksimum radosci. Musz? 
jednak zwrocic uwag?, ze w przeciwienstwie do 
konkureneji, TOCA oferuje graezom nieco inny 
rodzaj rozrywki, a mianowicie zupeln? 
REALNOSC. Jak dla mnie wlasciwie kazda 
dotychczasowa gra miata jakies (1bajkowe 
elementy". Kilkunastometrowe loty podezas 
rajdu po wqskich, ^grzqskich11 i wyboistych 
trasach w dzungli [Sega Rally Championship] 
czy podtoze niezym szklana tafia w Screamerze 
2. Nie mdwi? o sceneriach, ale wtasnie o 
symulacji jazdy, czyli zachowaniu si? auta na 
zakr?tach, podezas naglego hamowania itp. lub 
roznicy w prowadzeniu w zaleznosci od podloza. 
Jak do tej pory najlepsze odwzorowanie 
prawdziwego zachowania pojazdu poezutem w 
International Rally Championship [| w FI '97, 
ale poniewaz nie jestem kierowcq formuty, 
trudno ocenic ..realnosc'1), a najmniej 
pozytywnych wibraeji towarzyszylo przejazdzce 

j smv/r-i r\vn /; 75 

^[4 l] 
r? rJ ? si j m, 1 

Po prawej: 
Prawdziwle odlDtowega 
wyglgflu aula nabiera 
dojiiero.gdydopracy 
wtaezy si? 3Dfx. 

Cco mimo, ze mozliwe, raezej si? nie zdarza). 
Ponadto ch?tk? na rozpychanie i hamowanie na 
zderzakach przeciwnikow ograniczaj? rozdzielane 
hojnq r?k? punkty karne tw zaleznosci od 
„niebezpieczenstwa jazdy” moze bye ich od 3 do 
6, przy czym 6 oznaeza dyskwalifikacj?]. W grze 

autem 
jadqeym z 

zacinajqcy deszcz, snieg, 
uzalezniony od kierunku 
wiatru], nie wspominam 
juz 0 zabawie na ostrych 
zakr?tach, gdzie nie 
wystarezy puscic gaz i 
nacisn?d odpowiedni 
klawisz kierunku. 
Oczywiscie takie bajery 
jak buksowanie kof czy 
dluga droga hamowania 
przy maksymalnej 
pr?dkosci s? 

standardem. JCo prawda 
przeoczono 

fakt, ze przy 
pr?dkosci 150 

km\h czotowe 
zderzenie z 

acji 
Runda Trasa Punkty 
Rounds 1 Donington Park Grand Prix 20 
Rounds 3&4 Silverstone International 40 
Rounds 566 Thruxton 60 
Rounds 7Gl8 Brands Hatch Indy 80 
Rounds 9&10 Oulton Park Fosters 100 
Rounds 118112 Donington Park Short 120 
Rounds 13&14 Croft 140 
Rounds 1 5Sl1 B Knockhill 160 
Rounds 178118 Snetterton 180 
Rounds 19&20 Thruxton 200 
Rounds 21&22 Brands Hatch Indy 220 
Rounds 23&24 Silverstone International 240 

Ckazdy pkt. powyzej moze dac zwyci?stwo (w zaleznosci od zdobyezy punktowych przeciwnikow] 

wX CAR Experimental Racing. Qbecnie mam 
nowego faworyta. W TOCA auto zachowuje si? 
zupefnie odmiennie w zaleznosci od warunkow 
atmosferycznych (szesc rodzajdw pogody plus 
efekty swietlne np. pioruny czy odmiennie 

naprzeciw nie koriezy si? jedynie utrat? 
zderzaka czy maski, ale jest to 
wyjqtkowa sytuaeja. Po pierwsze to 
nie Destruction Derby, a po drugie 
musieliby^my jechac w zlym kierunku 

obowiqzuje caly system punktaeji (spdjrz 
ramka], gdzie suma punktdw umozliwia zdobycie 
mistrzostwa [Championship). 

Auto jest bardzo czute na najmniejszy btqd. 
Wystarezy nieco zbyt szybko wjechac w zakr?t i 
ciut za mocno zakr?cic kierownic?, aby poznac 
smak porazki. Prawd? powiedziawszy, mozemy 
nieco zmienic t? przypadlodd [czytaj realnosd] i 
obnizyc ..ezufose" jazdy. Wystarezy si?gn?c do 
opeji. Co prawda nie mozemy poprawic, zupetnie 
zmienic wtasnosci jezdnych naszego wozka, tak 
jak to bylo chocby w International Rally 
Champonship czy X Car, jednak jakos nie 

lluiner mu 



odczuwa si? specjalnie braku takich mozliwosci. 
Bye moze dlatego, ze gra jest naprawd? trudna 
i wymaga wielu godzin cwiczeri [nawet na Easy 
nie jest lekko), aby nabrac wprawy i osi?gn?c 
punktowane miejsce. 

w wyscigu: 

1 p. 15 pkt 2p. 12 pkt 

3p. 10 pkt 4 p. 8 pkt 

5p. 6 pkt. Bp. 5 pkt. 

7 p. 4 pkt. 8p. 3 pkt. 

9 p. 2 pkt. 10 p. 1 pkt 

Aby wygrac w Championship, konieezne jest zdobycie okreslonej 
liezby punktow (24 rejsy na dziewi?ciu trasach). Tras jest 
dwanascie, wi?c dopuszczono porazk? na kilku etapach (chociaz 
drastyeznie zmniejsza to nasze szanse)r Powyzej umieszczono 
tabelk?, gdzie liezba punktow oznaeza kwalifikacj?, konieezny 
post?p dajqcy szans? na zwyci?stwa, 

Nie mozna zapominac o pogodzie, aprdez 
pot?znych efektow w stylu wal?cych si? z nieba 

piorunow i ton wody, nie 
zapomniano nawet o odbiciu 
aut w nawierzchni, 
refleksow swiatla 
przebijaj?cych si? pnzez 
kurtyn? wodn? czy mgielce 
wodnego kurzu wokof kol, 
Pami?tajcie rdwniez, ze 
wci?z slyszyeie ryk silnika, 
j?k hamulcow i tym 
podobne efekty, ktore 
zagtusza nytmiczna, 
„wyscigowa" muzyka. 

Samochodow jest dziesi?d, 
w tym dwa ukryte, 
czekaj?ce na wybrancow, 

prawdziwych, to znaezy istniej?cych w 
rzeczywistosci torach (dziewi?c tras i 
bonusowa). Mam tu pewne, minimalne, 
zastrzezenie. Tory wydaj? si? bye odrobin? za 

ubogie. Oczywiscie nie z?dam zaraz 
g?stej dzungli, rw?cych potokow i 
hustajqcych si? na lianach malp. Jezeli 
jednak ktos spodziewa si? przezyc w 
stylu International Rally Championship, 
gdzie mozna bylo wjechad mi?dzy 
zakopane w sniegu chaty, to musz? Was 
rozczarowac. Jak realnosd, to realnosc. 
Trasy owszem, tadne, jest nawet kupka 
widzow od czasu do czasu i jakies 
trybuny, poza tym nieskonezony dywan 
trawy i bl?kitno-biale barierki. Na 
pocieszenie dostalismy „gumowe’1 
pacholki, ktore mozna porozsylac 

celnym uderzeniem kola na cal? tras?. Nie 
zabraknie rowniez plansz, ktore rozlec? si? na 
kawalki, gdy w nie porz?dnie przywalic. Bardzo 
cz?sto b?dziemy mieli okazj? obserwowac 
smigaj?ce w powietrzu samoloty. Odrobiny 
efektow dzwi?kowo-wizualnych mozna si? takze 
spodziewac, gdy auto wypadnie z trasy i zakopie 
si? w piachu (niemal czuje si? go w z?bach]. 

Nieprzypadkowo TOCA jest oficjaln? gr? na RAC 
British Touring Car Championship. Jako 
przeciwnikdw mamy najlepszych kierowcow 
swiata oraz cal? palet? Iicz?cych si? teamow. 
Warto zwrocic uwag?, ze takjak w 
rzeczywistosci najlepsze wyniki w tabeli ma 
Renault. Oczywiscie scigamy si? na 

Po lewej u gory: 
Uwaga! Kazda kraksa to 
punktykame! 

Huflier 01/9# 

Plusy: 
•bardzo dopracowane 
wary 
•dobre odwzorowanie 
la/jy prawdziwym 
aaiKlrtev 
•dozoMoychelektow 
wIzuFaYd) 
•mm inlerlejs 
uZjftlawnlki. duza iloSC 

n 
• dobra muzyka 
•sporo tiasluMckmlow 
- odmlenne iadraw»lt tu 
insie poszczegdlnych 
wozfiw 

Min usy: 
• zbyt lednostajne trasy 

□cena: 

ktdrzy nie polami? sobie z?bow i felg w trakeie 
wyscigow. Nie b?d? juz wspominal o wygl?dzie 
tych wehikutow, bo to jest po prostu perfekeja, 
warto jednak wspomniec, ze kazdy woz 
zachowuje si? na trasie nieco inaezej, co jest 
wielkim plusem TOCA. Podczas kolizji moze si? 
zdarzyd, ze stracimy szyb?, zderzak, mask?. 
Mozna rdwniez zdeformowac woz znaeznie 
powazniej. B?dzie wygl?dat wtedy, jakby wpadt 
pod poci?g. Takie zabawy mijaj? si? z celem, bo 
automatyeznie oznaezaj? przegran?. Cztery 
sposoby obserwacji wlasnych zmagan w 
zupetnosci wystarezaj?, by napawac si? jazd?. 

TOCA Tourning Car Championship jest jedn? z 
lepszyeh symulacji, ktore ostatnio powstaly. 
Wysokie wymagania wobec ..kierowcow” czyni? 
zabaw? naprawd? emocjonuj?c?. Bardzo 
dobrym rozwi?zaniem jest odgrzany pomysl gry 
we dwoje na jednym komputerze (dzielony 
obraz). Oczywiscie mozemy rdwniez zagrad, 
korzystaj?c z IPX, Internetu czy modemu. 

TOCA spodoba si? przede wszystkim osobom 
poszukuj?cym mocnych wrazen, ktore 
towarzysz? prawdziwym rajdom. W zasadzie 
jest to sama jazda, dla dose w?skiego grona 
odbiorcow, ktorym to odpowiada. Zarazem jest 
to przestroga, bo jezeli lubicie kraksy, duzo 
Nzamieszania” itd, lepiej poczekajcie na Test 
Drive 4 czy gor?cy Ultim@te Race. TOCA to 
raezej czysta symulacja rajdu w swietnej 
oprawie wizualnej. Poza tym to tylko oezka i 
inne zmysly cieszyc, zapraszam! 

t-- Producent: 
Cotlemasters CTin 

Wymagania: 
Pentium 133.16 MB 
AAM.CDtf. Win 95,3Dfo 

Dystrybutar: 

le[(022) 6179321 

Mp://www codemasters.com 
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MarkSoft, ut. Perzyrtskiego 2, 
01-872 Warszawa, skr, pml 114, 

fax: (042) m-92M 
e-mail: mafksoft@poibox.pl 
hitp:^Ayww,m3fksofifcom.pl 

Zapraszamy do inlemetowego 
sklepu fsrmy HBZ 

http://www.fib2.com.pl 
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CZY JESTE^ GOTO\Y ZROBIC TO-SAMO7. 
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wi?kszych budowli 
czy pojazdow. Oni 

szukajq tu zemsty za swoje 
rodziny, Czyli jak widac abie strony majq jasno 
postawiony cel: ..zniszczyc wroga" i sporq 
motywacj? do takich dzialari, a poza tym 
wszystko jest inne. Nawet panele steruj^ce 
wyglqdajq inaczej - praktycznie wszystkie. A 
troch? ich jest. W grze zubozonej tylko trzy. 
Pierwszy przy briefingu, drugi podczas samej 
gry i trzeci na zakonczenie misji. Niby standard, 
normalny RTS, prawda? Jesli tak, to proponuj? 
gr? petnq, gdzie do zwyklej RTSowej mlocki 
dochodzq jeszcze elementy ekonomiczne i 
strategiczne. I to na skal? globalnq, bo to gracz 
jest glownodowodzqcym. On rozkazuje, co i 
gdzie ma bye produkowane, wymyslane 
wysyiane itp. To on kieruje jednostkami 
wojskowymi w skali ogolnej jak i podczas 
konkretnej bitwy. 

zolnierzy, czolgi helikoptery i satelity. Sq u 
siebie i walczq o swoje rodziny. Za to druga 
strona rozni si? diametralnie. Jowiszanie, ktorzy 
potrafiq zmieniac stan 

Juz nledligo sin zaeznie... Sondi Galileo |uZ wkrdtce dotrze do 
Jowlsza i przekaze glodnym wledzy naukowcom inlormacje o lej 
pozornle marlwej planecie. Piszg ..pozornie", bo wieoi, ze 
tom oa Jowlozo jest zycie • moze aiepodobne do 
oaszego, ole jest [prorok, czy co? - Smuggler]. 
Ciekawi moie tylko, co sip slaoie, gdy cod z 
iooego dwiala trad do nich. Moze wybuchngC jakad 
epideioia, moze ktod z nich uzna to za znak z niebios do dzialanla. 

MARCIN JdERKIES 

planety majq zostac wyniszczeni, a ich planeta 
skolonizowana, nawet pomimo swojej paskudnej 
i trujqcej, bo opartej na tlenie, atmosfery i 
malej odlegtosci od Sfonca. 
Potem pozostaje im tylko uzbroic si?, obmyslec 
jakis plan i uderzye. Tak tez zresztq robiq. 
Atakujq Ziemi?, zaczynajg przeksztalcac jej 
atmosfer? na siarezanq. I tak to jakos jest, 
Drogi Graczu, ze znowu o pomoc jestes 
proszony ty. Czy to aby poprowadzic atak na 
Ziemi?, czy to, zeby go powstrzymac. Jesli 
zgodzisz si? pomoc, pozostaje Ci tylko 
zainstalowac Conquest Earth na dysk, co 
niestety wymaga ponad 200 Mb wolnego 
miejsca. Zapewniam jednak, ze warto si? 
pom?czyc i znalezd tyle wolnej przestrzeni, 

A dlaczego? Oj - z wielu powoddw. Zaczn? moze 
od poczqtku, czyli intra, ktore normalnie zwala 
z nog. Idealnie polqczona komputerowa 
animaeja z makietaml i scenami z zywymi 
aktorami, Gdybym nie wiedzial o tym wczesniej, 
nawet bym si? nie zorientowal. Ale intro 
intrem, przechodz? do spraw wazniejszych, 
czyli samej gry. A wtasciwie powinienem 
powiedziec: do gier. Ku takiemu stwierdzeniu 
sklania mnie po prostu roznica mi?dzy grq pelnq 
i zubozonq, a takze mi?dzy grq Ludzmi i 
Jowiszanami, Tak tak, te strony mocno si? 
mi?dzy sobq rozniq. Ludzie jak ludzie: majq 

W czasie trwania kampanii doswiadezenie 
zdobywa nie tylko gracz, Wojska przez niego 
dowodzone rowniez. Dysponowanie oddziatami, 
ktore smiato mozna uwazac za elitarne, jest 
bardzo wygodne i (z tego co wiem) to Conquest 
Earth jest RTSem, w ktdrym ta sprawa jest 
najlepiej rozwiqzana, Bardzo mi si? rowniez 
spodobal sposob realizaeji bitew. Otdz nie 
zostaly one zdefiniowane wczesniej. Komputer 
po prostu kontroluje wszystko na biezqco i w 
zaleznosci od panujqcych okolicznosci i 
warunkow - generuje danq bitw?. Nie dotyezy 
to oczywiscie gry zubozonej, bo tarn trzeba 
wykonywac narzucone zadania. Oparty na 
sieciach neuronowych [co ostatnio jest modne] 
algorytm sztucznej inteligencji radzi sobie 
calkiem niezle. Oczywiscie, jak na porzqdnq gr? 
przystafo, mozemy zatrudnic kogos znajomego 
do gry w sieci, co szczerze polecam. 

Na dole: 
Sam leden wtakim ttumie... 
kamikaze? 

iejmy nadziej?, ze te 
prognozy si? nie sprawdzq, 
bo moglo by bye potem 
niewesoto. Autorzy nowego 
RTSa uznali, ze upadek 
wyslanej z ziemi sondy w 

jakims obszarze Jowisza [przyjmijmy, ze 
zamieszkanego przez jakies gazowe istoty] 
wywola epidemi? dziwnej, bardzo smiertelnej 
choroby. Jowiszanie stwierdzq, zgodnie z 
najlepszymi zasadami ziemskiej polityki, ze 
sonda wyslana z trzeciej planety od Slodca 
jest tym samym wypowiedzeniem wojny. 
Btyskawicznie ustalajq „prawo ludobdjstwa’’, 
na podstawie ktorego mieszkancy trzeciej 

Huffier 01/98 



Recenzje 41 

PlwBy: 
•oralika/dzwiek 
* odczuwalne 
zroznicowanie slron 
•giywalnosc 
- inlro 

Min usy: 
•ilosfi poluebnego 
miejsca na HDD 

□cena: 

s 

Niektdrych pewnie interesuje sam rdzeri gny, 
czyli wlasciwy RTS. No i majq racjp, bo jest 
czym sip interesowac. Nawet maniakalni 
wrogowie RTSow powinni zaprzestac pikiety 
Westwood Studios i nzucic okiem na tp grp, 
zeby dostrzec postpp. Postpp jaki nieustannie 
wdziera sip w nasze zycie, Po Conquescie po 
prostu widac, ze robiony byi w 1997 roku. 
Przede wszystkim dostppna tylko wysoka 
rozdzielczosc i to w 65 tysiqcach (dokladnie 
65.536) kolordw, Efekt jest doskonaly, 
szczegoinie ze grafika jest naprawdp fadna. 
Widac po niej, ze graficy sppdzili naprawdp duzo 
czasu nad komputerami i makietami (bo tych 
rowniez uzywano). Zeby zwipkszyd jeszcze 
apetyt, dodam, ze caty teren nie jest zfozony z 
klockow, tylko jest jednq bitmapq, ktora 
prezentuje sip naprawdp swietnie. Jednostki 
wprawdzie rowniez sq bitmapowe, ale za to 
swietnie animowane i catkiem duze. Wspaniale 
wyglqda np. oddziaf iudzi szturmujqcy generator 
wroga pod ostrzalem. Biegnq, krzyczq, nie 
zwazajq na padajqcych kolegow, Moze trochp 
przesadzitem, ale naprawdp padajq i to kazdy w 
inny sposob. Rozniq sip mipdzy sobq szczegofami 
mundurow, sq rozgadani i to jest po 
prostu pipkne. Jeszcze 
tylko do tego dorzucic 
dobry dzwipk i mamy... 
pelny odlot. A w tie 

pogrywa sobie 

w wypadku obrony. Mozemy wybrac tryb, w 
ktorym zofnierz stoi i zacznie strzelac dopiero, 
gdy go zaatakujq. W innym bpdzie stal na 
posterunku, ale styszqc jakqs strzelaninp, ruszy 
na pomoc. Ostatni tryb to ochrona wybranej 
jednostki. Bardzo przydatne, bo np. cenne 
jednostki mogq bye oslaniane, i to aktywnie, 
przez mipso armatnie. Te wszystkie opeje 
bardzo poszerzajq naszq swobodp manewru i 
pozwalajq na wyprobowywanie jeszcze bardziej 
skomplikowanych strategii, z czego ucieszy sip 
chyba kazdy, kto lubi tego typu gry. 

Do tego jeszcze powinna Was ucieszyc bardzo 
dobra instrukeja dotqczana do gry. Wyjasnione 
sq w niej dokladnie wszystkie opeje, poza tym 
oferuje porady dla poczqtkujqcych i czpstuje 
historiq wydarzen widzianq oczami obu stron. 
No i mamy dwie plyty tna pierwszej to co sip 
kopiuje na HDD i intro, a na drugiej glownie 
muzyka) w podwbjnym pudelku. Potem trzeba 
juz tylko wolnego czasu i mozna zagfpbic sip w 
konflikt z tymi zlymi, kimkolwiek by oni nie byli. 

Producent: 
Data Design interactive/Eidos 

Wymagania: 
Penlium 133.16MB RAM, 
CDx4, Win 95 

Bystrybutor: 
Mirage 

m (022)61/9321 

Internet: htlp://www conqueslearlh.ei 

U gory: 
Rzut oka na swoia hazg oraz 
na wiaga. Dzigki oknom 
podglqdu nie uszkodzimy 
sobie wzioku. 

Po lewej w glpbi: 
Msja skonezona. 

czyli przyjemna dla ucha, czasami rytmiezna 
muzyka. Do tego wszystkie odglosy dochodzq z 
odpowiedniego kierunku i z odpowiedniq 
gtosnosciq. DDI zatrudnilo naprawdp dobrych 
dzwipkowcow przy realizacji Conquesta - bez 
dwoch zdanl 

Na koniec wspomnp jeszcze o jednej, bardzo 
waznej rzeezy, ktora rozni Conquesta od innych 
RTSow. Nie chodzi mi tu o mozliwosc przejpcia 
kontroli nad jakqs jednostkq, bo to nie 
wielkiego. W konkurencyjnych grach mozemy co 
najwyzej danej jednostce kazac wartowac czy 
atakowac. Tu mamy po trzy tryby ataku i 
obrony. Atakujqc mozemy wybrac, czy zotnierze 

majq atakowac slepo wybrany przez nas cel, 
czy mogq sip ostrzeliwac w drodze do niego, a 

moze majq strzelac 
kiedy chcq? 
Wybdr jest 

potfebny 

rdwniez 

Numer 01/99 



r Nexus w natarciu ■. 
1 Blade Runner 

Kiedy zo oknem prAszy drobny inleg, wczeeny zmierzch pysuje 

bruBilno-czerwone plomlenie na zmarznigtej szybie, a dlugie cienie 

gaanil razem z ostatnimi opojrzeniami bladego slofico, jest wlainle czas, 

by zanurzyb sip w Swiecie, ktdry wykreowall dal nas specjallSci z 

Westwood Studio I Virgin Interactive. Nieprzyjazoa aura I slarczysty 

ibpOz nie dotrze w ciemny kpcik, gdzie tkwiO bpdziemy pochyleni nad 

komputepom az do wiosny. Pulsujqcy ekrau, brama, ktdpa wywiedzie 

nas w ppzyszlodt do Los Ageles poky 2010, cicho zamknie sip nad 

naoii, gdy zapadniemy w cipzkie, wilgotoe opary zdegenepowanego 
miasta. 

CZARNY IWAN Blade Runner wylqdowai na moim 
biurku, mobilizujqc zastopowane 
polkulki do skonstruowania i 
wyartykulowania jednej mysli: „0 
kurczei". Z obt?dem w oczach 
rozejrzatem si? wokolo I 

pieszczotliwie ppglaskalem blyszczqca pudelko. 
Wci^z powtarzajqc nMoje! MOJEJM wyciqgnqlem 
plytki l posadzilem je na honorowym miejscu w 
GO ROMie. Rozbtegane oczka skupily si? na 
monitory a banda krasnajf tartc^ca j 

Powyzej po prawej: 
Dprocz Replikanldw 
zdarzalg siq drobne 
przviemnoslki.Ol, cttocbv 
sladko wyglDdniatycb 
kanalowych szczurow. 

Po prawej: 

Kobiela, najlepszy przyjaciel 
Cztowieko (Raya McCoya). 

ugniatajqca bucikami kor? mojego mozgowia, 
umkn?fa z piskiem w inne rejony. Fala spokoju 
spfyn?fa niczym laska na wycienczone 
OCZEKIWANIEM psyche, postronki nerwow 
ulozyly si? zgodnie obok siebie, zapominajqc na 
chwil? o wielotygodniowym napigciu, na dodatek 
te poprzecznie-prqzkowane przestaly drgac 
spazmatycznie I zupelnie si? rozluznily, 

l\lie da si? ukryc, ze juz po chwili gry pochtonie 
Was klimat, ktdry do tej pory potrafit sqczyc si? 
jedynie w trakcie projekcji przeslawnego filmu 
„towca Androidow". Wyptywajqce z monitora 
obrazy i uderzenia fal muzyki Vangelisa niemal 
fizycznie przenoszq do LA. Zawiesista, mroczna 
atmosfera, ktorq konstruujq plywajqce pomi?dzy 
ziemistoczarnymi budowlami plamy rozlanego 
swiatla, siwe opary, pochodnie ognia, blyski. 

Atakujqce kolorami neony pokryte mgielkq 
wilgoci. Cienie wszechobecnego rozkladu 
wibrujqcego cienkq falq znikajqcych kr?gow i 
spadajqcych z nieba kropli. Nieustanny - niczym 
szept mysli, wszechobecny szum deszczu, 
przetykany ambientowymi dzwi?kami, unosi 
widza w niesamowity swiat, ktorego cz?sciq on 
sam si? staje. Ta gra po prostu wsysa jej 
uczestnika, umozliwiajqc mu pefnq identyfikacj? z 
bohaterem. Klimat, nad ktorym tak si? 
rozwodz?,, jest najwi?kszym osiqgni?ciem gry. 
Jezeli widzieliscie „Siedem” z Bradem Pittem, 
mrok i pustka zza kurtyny wody.wypisz, 
wymaluj” przezycia serwowane petnq garsciq 
przez gr? Blade Runner. A najwazniejsze, ze 
tym razem nie jestes niemym widzem, pozornym 
uczestnikiem, ktdry moze co najwyzej przycisnqc 
nos do szyby, obserwujqc dziwny swiat. Tym 
razem to Ty stajesz si? towcq, to w Tobie drqzy 
tunele zwqtpienie, niepewnosc, strach. Musisz 
sam podjqc decyzj?, pokierowac swoimi losami i 
zdecydowac si?, czy zabijesz... 

Numsr 01/96 
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Film „Blade Runner" jest raczej bardzo 
swobodn? interpretacjq ksigzki, na podstawie 
ktorej powstat (Philip K. Dick „Do Androids 
Drem of Electric Sheep"]. Podobnie jest ze 
scenariuszem gry. Oczywiscie rozpoznamy cal? 
mas? niezwykle podobnych, wr?cz identycznych 
zdarzen, scenerii, bohaterow, Mimo wszystko 
story na pewno nie b?dzie powtarzaniem 
filmowego schemata. Juz na samym poczgtku 
widac bardzo wyrazne roznice, Jak pami?tamy 
intryga w filmie zawigzywala si? wokol smierci 
towcy androidow, ktory zgin?t z r?ki niejakiego 
Kowalsky'ego. W grze jest zupelnie inaczej, 
Zabaw? rozpoczyna swietne intro (na kazdej z 
czterech plytek znajduje si? jeden film, ktory 
ubarwia gr? I posuwa do przodu scenariusz], 
Podejrzany wtasciciel sklepu z egzotycznymi 
zwierz?tami, przezywa niespodziewan? wizyt? 
dwoch brutalnych jegomosciow. Oprocz 
zlamanej r?ki nic mu wtasciwie si? nie dzieje, 
jezeli nie liczyc krwawej lazni, jak? urzgdzili 
przybysze zwierz?tom, Okazuje si? jednak, ze 
sprawa jest znacznie bardziej pogmatwania i nie 
chodzi bynajmniej o wykonczenie kilku chomikow 
I bialych zajgczkow. Ray McCoy, detektyw RD 
(Replicant Detection] zostaje przydzielony do 
sprawy. Od tej chwili musimy kierowac jego 
krokami. Na poczgtku sledztwo biegnie po 
ustalonych, utartych sciezkach, jednak w miar? 
odkrywania nowych elementdw lamigtowki, robi 
si? coraz ciekawiej i o wiele niebezpieczniej. Na 
solucje nie macie teraz szans, jednak zdradz? 
niewielk? tajemnic?. Zamiast finatowego 
pojedynku na dachu, gdzie Deckart 
[przypominam, ze filmowy Deckart w grze 
nazywa si? McCoy I wcale nie jest podobny do 
Harrisona Forda) o malo nie traci zycia, bohater 
odnajdzie uszkodzony statek kosmiczny, ktorym 
przylecieli Replikanci. Jest to naprawd? swietna 
scena (o ile nie zabijecie rannego Replikanta - 
jak dojdziecie, b?dzie wiadomo o co chodzi) i 
nawet twarde chlopy mog? si? wzruszyc. 

Jak juz powiedzialem, scenariusz jest ciekawy, a 
na dodatek wprowadzono do niego wiele 
nowych w?tkdw, Okazuje si?, ze nie tylko 
Replkanci stanowi? zagrozenie. Oto kazdy 
spotkany na ulicy gliniarz posyla w Twoim 
kierunku zestaw kulek ci?zkiego kalibru... sami 

Powyzej: 
Jedno z mozllwych 
zakanczen gry. 

Po prawej: 
Tego lypu ujecia nie sg 
nieslelv ztiyl czesle 
(jedynie w animaciach]. 

dowiecie si? dlaczego. W zaleznosci od nastroju 
mozemy sprobowac pomoc Replikantom albo 
bezwgl?dnie ich eksterminowac. Poniewaz w 
wypadku platynowej blondynki mialem pewne 
opory, pogadalismy chwil? i pozwolilem jej 
odejsc. Innym razem, gdy test Voiggt-Kampffa 
(urzgdzenie identyczne z tym w filmie, o czym za 
chwil?)wykazat, ze mam do czynienia z 
dopracowanym modelem Nexusa, w imi? lepszej 
sprawy zrobitem, co musiatem. Blondynka po 
serii „z pepeszy" efektownie zaj?la si? ogniem I 
wyleciala przez okno. 

Mowi?c krotko: mozemy zabijac, ale nie 
musimy. W grze ci?gle nalezy dokonywac 
wyborow, ktore bardzo cz?sto okaz? si? 
nietrafne. Gra zostala tak skonstruowana, ze 
ci?gle wpada si? w pulapki wtasnej glupoty 
(niech b?dzie niedomyslnosci) i braku refleksu. 
Np. gonimy wysoce podejrzanego jegomoscia, 
ktory znikngl za rogiem budynku. Gdy wreszcie 
dobiegamy, widac, ze facet laduje si? do 
smietnika. Pewni swego posylamy mu kontroln? 
kulk? w plecy, a okazuje si?, ze to tylko 
bezdomny. Co prawda McCoy jakos radzi sobie z 
..problemem", upychajgc cialo w smietniku, 
jednak tracimy wowczas wazn? poszlak?, ktor?, 
o ironio! znalezlibysmy w smietniku. Takich 
smaczkow jest mnostwo, dzi?ki czemu gra staje 
si? tak ekscytujgca jak spory lyk adrenaliny. 
Daje kopa, tak jak muzyka, ktora towarzyszy 

kulminacyjnym momentom. Oczywiscie nic to, 
gdyby nie byfo na czym zawiesic oczu. Pierwsze, 
za co nalez? si? duze brawa i radosne 
potupywania, to maksymalnie odjazdowe lokacje 
(to wtasciwe dzi?ki nim mamy wspomniany 
klimacik], Myslafem juz, ze te, ktore wykonano 
do Dark Eartha s? niepokonane i the best, 
jednak teraz mam wqtpliwosci. Po prostu w 
Blade Runner perfekcyjnie rozegrano batali? 
mi?dzy swiattem a cieniem. Nie b?d? znowu si? 
rozwodzit, nad tym, o czym juz biadolilem, 
gwarantuje Warn jednak, ze przezycia rozkwitte 
jedynie w trakcie odwiedzin w galerii, nikn? 
zupelnie po zderzeniu z Blade Runnerem. To po 
prostu poezja dla oczu, a juz na pewno nie 

sugerujcie si? screenami obok. Te lokacje zyj?, 
ciggle cos w nich drga, dymi, paruje, leje si?, 
nie wiem jak komputer radzi sobie z 
przeliczaniem tego wszystkiego. 

Niestety w swietnych lokacjach troch? slabo 
wyglqdaj? postacie. Wszystko gra, dopoki nasz 
bohater lub inna osoba stoj? gdzies na drugim , 
trzecim planie (mowigc prosciej: hen, hen]. 
Starczy jednak wyslac McCoy'a do jego 
apartamentu czy gdziekolwiek indziej, gdzie 
b?dzie stal blizej, a doznamy szoku. Cdz z tego, 
ze dzi?ki integracyjnej technice FMV oraz 
standardowemu obecnie Motion Capture 
bohaterzy swietnie (realnie) si? poruszaj?. 
Kiedy „stan? blisko", wyglgdaj? jak podejrzani w 
kronice policyjnej. W palecie kolorowych 
kwadracikow na pewno nie dopatrzycie si? 
twarzy, a co dopiero jej wyrazu! Wolalbym juz, 
zeby lazili jak zombi z Resident Evil, bo nie 
musialbym si? irytowac, gdy w kulminacyjnym 
momencie oglgdam kup? kwadratow a slucham 
glosu umierajgcego Replikanta. Takich klopotow 
nie byfo w Dark Earth, gdzie postacie zawsze 
wyglgdaly doskonale, a wcale gorzej si? nie 
poruszaly (prawda jednak, ze byly ciut gorzej 
..wpasowane" w otoczenie). Jezeli jestem juz 
przy minusach, to dodam, ze troch? nie 
spodobalo mi si? to, ze mog? wykonczyc jedynie 
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Producant: 
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niektore osoby. Nie mam pretensji do 
przechodniow, niech sobie zyjg, jednak osoby, z 
ktorymi McCoy rozmawia, nie powinny bye 
niesmiertelne [znowu wspomnp o Dark Earth - 
tarn nikt nie powstrzymuje bohatera, chociaz 
ceng jest jego smierc). To trochp nienaturalne, 
ze mogp wyciggngc spluwp, ale przydatna jest 
mniej nawet niz pistolet na wodp. 

Dwa slowa o „technice XXI wieku" Caz chcialoby 
sip napisac sensacjach), Na pewno skorzystacie 
z Espera, czyli jak to ktos ujqt „fotograficznego 
analizera". Tak jak w filmie, bpdziecie mogli 
dowolnie przyblizac, penetrowac zakamarki 
zdjpcia. Podobnie jak w Windowsie zaznaezamy 
dany obszar, a urzqdzenie automatyeznie go 
przybliza [w przeciwienstwie do Windowsa, 
Esper nie zwiesza sip]. Kolejnym „bajerem" jest 
urzgdzanie do przeprowadzanie testow Voigt- 
Kampffa, czyli badania reakcji zrenicy na catkiem 
ludzkie pytania (oczywiscie to nie zrenica 
odpowiada na pytania). Jezeli paejent bpdzie 
zachowywal sip zbyt niestandardowo, maszyna 
poinformuje nas po prostu, ze obiekt jest 
Replikantem. Pytania majq trzy poziomy 
jntensywnosci" (trzy przyeiski). Czym 
intensywniej bpdziemy maglowac klienta, tym 
szybeiej uzyskamy wynik, Przy okazji 
posluchajcie pytari i odpowiedzi, sq swietne. 

Osobnym, niemozliwym do pominipcia 
urzqdzaniem jest KIA (Knowledge Integration 
Assistant], cos w rodzaju Laptopa. Asystent 
kolekcjonuje fakty, zbiera zdjpcia, zapisuje 
rozmowy, miesci w sobie znalezione przedmioty, 
dokonuje podstawowej dedukcji, wiwisekcji i 
obdukcji, redukujqc nasz wysitek intelektualny 

Plusy: 

• dDEkensta gratiki lokacji 
•penekcyjne ilekty 
swieilne 
-clekawy. BieliniDwy 

sceaariusz 
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Ocena: 

Po lewej: 
Bardzo nieefektowne ufecie 
i bliska, a la lala 92-3. 

Ponizej, 
Pulpit KIA. 

do minimum. Jego sztuczna inteligencja Al stoi 
na calkiem przyzwoitym poziomie, co pozwala 
przy szkolnej znajomosci angielskiego i pewnej 
wprawie w poslugiwaniu sip KIA calkiem dobrze 
sobie radzic. Za pomocq KIA bpdziemy mogli 
rowniez zapisac w dowolnym miejscu stan gry, 
co jest dose istotne, bo jak sami sip 
przekonacie, zginqc jest bardzo fatwo, Swojq 
drogq KIA bardzo milo sip obsluguje, a na 
dodatek fajnie wyglqda, co jest kolejnym plusem 
dla gry. Ostatni Mwytwor techniki" to cos, co 
kazdy chcialby miec w swoim garazu. Police 
Spinners, czyli autolot, ktorego starszym 
modelem dysponowal rowniez bohater 
„Powrotu do Przesztosci". Szkoda jednak, ze nie 
dano nam mozliwosci polatania tym cudem w 
gqszczu iglic i wiezowcow. 

Paradoksalnie, to ze ukonczyfem grp, jest jej 
minusem. Zajpto mi to bowiem, jedynie trzy dni, 
co jest dobrym czasem dla Raymana lub 
SuperFroga, jednak dla czterodyskowej 

przygodowki, to zdecydowanie za szybko (mimo 
trzystopniowej skali trudnosciL Dobrze 
przynajmniej, ze mozemy sprobowac jeszcze raz, 
zmieniajqc swoje zapatrywania na kwestip 
cybernetycznego zycia. Wydaje mi sip, ze 
najodpowiedniejszq ocenq dla Blade Runner 
bpdzie siedem. Zdecydowanie jest to dobra gra, 
jednak wspomniane braki odejmujq jej trochp 
wdzipku. Mimo wszystko, jezeli tylko mozecie, 
to zagrajeie, bo naprawdp warto. Tym bardziej, 
ze czeka Was kilka pouczajqcych, „zyciowychM 
(tych od rzyci) kawalkdw w stylu „byc czy nie 
bye1' przyprawionych ostrq amuniejq. 
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Koszmar z ulicy Wigztiw 
Nightmare in the Toy factory_ 

Jlghtmare In die Tey laetory" mimo groZnago tytulu, led gm 

przygotowanq specjalnle die dzieci. Me lest to jednah ba]kar lecz gre 

zpgcznoiclowe w rodzaju platfoniadwkl. Mlmo wezydko ole moZna 

lednezneeznie zeezepegewell JohKnarn". W ppzeciwleljdwle do 

wlgkozodel giop lego typo opopuje w polo! tpdjwynilapowyni dpodowloku 
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zo zodenle uwolnld Ppoteoepi Wblzz-Bsogo ze tzpendw, a raczej 

zwejbw podatipaego Crawling King Snake's, kttpy zbuntowal nlsktlps 
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kPdei, to hi dodotok wdrzyiil wytwspzenle zabawok I eznajmll, Zi ns 

iwlpta dzloel nlo distaai ppezistdwl 

Andrzej Sitek Po obejrzeniu dose przyjemnego 
demka zajrzymy do starego 
magazynu zabawek. Z 
kilkudziesi?ciu lezqcych na pofkach 
elementow Cnp. glowka pajacyka, 
korpus robota itd.] ztozymy w 

prosty sposdb wtasnego bohatera. Jest z tym 
sporo frajdy, tym bardziej, ze mozliwych 
kombinaeji jest naprawd? duzo. Zauwazylem 
jednak, ze niekiedy gotowa postac ma inne 
elementy niz te, ktore wybralismy. Okazuje si? 
wi?c, ze nie wszystkie kombinaeje sq dozwolone, 
co troch? irytuje. Kiedy staniemy przed 
pierwszq krainq, wqz wysyezy nam zjadliwe 
powitanie. Do pokonania czeka szereg lokaeji, 
gdzie nie brakuje niespodziewanych zapadni, 
faiszywie utozonych klockow, zdradliwych 
trampolin. Bohater wykneowany przez dziecko 
b?dzie penetrowal (a raczej usitowal pnzezyc] 
wielkie, tajemnicze pokoje w ktorych niby 
przypadkowo ulozono rozne zabawki 
(przeszkody). Oczywiscie, aby przejsc do 
nast?pnego pomieszczenia, musimy szcz?sliwie 
ominqc wszystkie pulapki, co na pewno tatwe 
nie jest. 

Zabawie towarzyszy naprawd? przyjemna, 
ciekawa muzyezka, Niestety to ostatnie dobre 
slowo, ktore mog? powiedziec o gierce. 
Zastrzezen nasuwa si? wiele. Po pierwsze 
sposdb ukazania gry. W moim przekonaniu 
kilkucentymetrowe okienko to jakies 
nieporozumienie. Gra dla dzieci powinna bye w 
trybie petnoekranowym, nie chodzi chyba o to, 
aby maluch musial przyciskac oezy to monitors 
z powodu zbyt malych, nieczytelnych 
szczegolow. Bardzo niezr?cznie rozwiqzano 
rowniez sposdb obserwaeji. Mimo rzutu 
izometryeznego (a moze wlasnie dlatego], nie 
sposdb niekiedy ustalic wtasciwej perspektywy. 
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Wydaje si?, ze nasza postac postawi nog? na 
nast?pnej platformie, gdy tymezasem spada w 
„przepascJl. Dodajqc do tego niemoznosc 
zapisania stanu gry (dopiero wowczas gdy 
znajdziemy jakqs zabawk?, co zdarza si? raz na 
trzy, cztery uktady), okazuje si?, ze trzeba 
wielokrotnie pokonywac te same lokaeje, co 
stanowezo nie jest przyjemne. Kubel zotci 
wylewa si? rowniez na serce, gdy zupetnie 
niesprawiedliwie zostajemy ukarani utratq 
bohatera. Niedopracowano po prostu pewnych 
szczegolow: np. gdy bohater stoi na klocku 
(teoretyeznie poza zasi?giem robotdw), bardzo 
cz?sto zdarza si?, ze ginie „zahaczony" przez 
robota. Nic jednak tak nie deneft/vuje, jak 
niemoznosc zdefiniowania wlasnych klawiszy 
funkcyjnych. Za pomocq „A" nasza postac idzie 
do przodu, dzi?ki spaeji podskakuje, Kombinacja 
tych dwoch przyeiskow daje skok do przodu 
(salto], Niestety nagminnie zdarza si?, ze 
postac podskoezy zamiast wykonac salto w 
przod. Zazwyczaj znajduje si? wowczas na 
wqskiej ruchomej polce (czy w innej 
ekstremalnej sytuacji], gdzie nie ma miejsca na 
btqd lub powtork?. Niewazne, ze dopiero co z 
trudem pokonalismy kiika ukladow, nieodmiennie 
wracamy do poczqtku. 
Zabaw? mialy w zamysle autorow umilac dose 
fajne minigry (np. cos w rodzaju Tetris czy 
Arcanoid lub odmiana gry w „trzy karty"]. W 
sumie jest tych trojwymiarowych gierek 25. 
Dochodzqc do nich, zapisujemy jednoczesnie 
gr?. Coz jednak z tego. Zagramy w nie jedynie 
wowczas, gdy przebrniemy przez gr? 
(doktadniej, gdy je znajdziemy], a dotrzec do 
nich jest piekielnie ci?zko. Przede wszystkim z 
powodow, 0 ktdjych wspomniafem. Poza tym 
gra jest po prostu bardzo trudna (nie ma w niej 
stopniowania trudnoscih Przyslowiowym 
gwozdziem do trumny, jest odgrywana 
kazdorazowo „po smierci" przydtugawa animaeja 
(niezbyt udana). Poniewaz nasz bohater wciqz 
ginie, praktyeznie na okrqgto oglqdamy t? samq 
jednq scenk?. 
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Jezeli dziecko nie ma nerwicy, to 
b?dzie jq mialo. Wystarczy, ze 
postucha zjadliwych, ironicznych, 
wierszowanych tekstow 
„w?za" (dobrze 
przynajmniej, ze sq po 
angielsku, nie b?dzie 
wiadomo, co 
dokladnie gada). Dopdki 
po prostu nasmiewa si? 
z prob malucha, 
jeszcze mozna to 
przebolec (ta 
slynna 
natura 
w?za). 
Gdy 

si? epitety w stylu: Ty IDIOTO! to juz naprawd? 
przesada i nie widz? w tym nic zabawnego. 
Obok okna gry znajduje si? przyeisk, po 
wcisni?ciu ktorego mozemy przeniesc si? do 
menu ze znalezionymi zabawkami (i pograc sobie 
w jakqs prostq gierk?). Jezeli jednak 
zdecydujecie si? na ten krok, gdy z trudem 
pokonaliscie juz kiika przeszkod na planszy, po 
powrocie znowu b?dziecie stali na jej poczqtku, 
co delikatnie mdwiqc nie jest najlepszym 
rozwiqzamem. 

Lokaeje, mimo, ze dose tadne, nie sq szczegolnie 
bogate. Chodzi mi 0 to, ze nie zachwycq feeriq 
barw i wieloma bajkowymi elementami, ktore 
przeciez w grze dla dzieci sq podstawq. 
Zachodzi tu w ogole jakas dziwna sytuaeja. Po 
obejrzeniu intra, zabawie w prosciutkie minigry, 
czy poskfadaniu bohatera rodem z krainy Oz 
dochodzimy do wniosku, ze odbiorcq jest 
szkrab najwyzej siedmioletni. Dose pustawe, 
..zimne" lokaeje przeczq jednak temu 
pierwszemu wrazeniu, a wi?c podnosimy 
poprzeczk?: siedem - dziesi?c lat. Skala 
trudnosci przewyzsza znanego Super Froga 
dwukrotnie (np. zr?cznosciowe etapy w Turoku 
byly dla mnie 0 wiele latwiejsze], a wi?c do gry 
mogtby zasiqsc i czternastolatek. Czy swiadezy 
to 0 uniwersalnosci gry? Raczej 0 tym, ze 
zadnej z tych osob ..Nightmare..." si? nie 
spodoba. 

Coz, gra objawia swoje oblieze dopiero, gdy si? 
do niej zasiqdzie I sp?dzi nad niq jakis czas. 
Osobiscie odniosfem wrazenie, ze zapomniano jq 
po prostu przetestowac. Na pierwszy rzut oka 
wyglqda bardzo dobrze, gorzej jednak, gdy 
przyjdzie komus ch?tka, aby pograc czy nie daj 
Boze przejsc gr?. Jezeli chodzi 0 przejscia, to po 
zderzeniu z grq b?dzie ich na pewno wiele. 
Wlasciwie tytul gry jest bardzo adekwatny do 
tego co oferuje - po prostu koszmar. Zbyt wiele 
..drobiazgow" psuje efekt, co niweluje do zera 
przyjemnosc plynqcq z gry. Stanowezo 
odradzam zabaw? w fabryce zabawek. 
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Mac Abra 

to urzqdzenia tak energochlonne, ze obie 
wyczerpane strony wysytajq zwykle na podbbj 
danego globu tylko po jednej specjalnie 
przystosowanej do tego jednostce, ktdra dzi?ki 
specjalnej nano-technologii moze od podstaw 
stworzyd tam baz?, fabryki... i zolnierzy. 

Miejscem walk sq wi?c powierzchnie rozmaitych 
planet; skalistych lub pokrytych dzunglami; sq 
i takie, gdzie akcja rozgrywa si? w wyludnionych 
(wskutek wczedniejszych stard) miastach lub na 
wodach mdrz i aceandw, w gdrach, na sniegu 
itp. Nie powinnidcie zatem byd znudzeni 
monatonnosciq krajobrazdw, chod czasem 
niektdre lokacje wydajq mi si? nadmiernie 
sterylne (zero jakichkolwiek przejawow 
miejscowego zycial i jakies takie... nijakie 
(szczegolnie skaliste globy). Jest to raczej wina 
dose nieszcz?sliwie dobranej palety kolorow, niz 
niedopracowania samej grafiki. Bo gdy si? 
dobrze przyjrzymy terenowi walki (nawet w 
800x600), to widac wtedy naprawd? duze 
zroznicowanie w uksztaltowaniu terenu i spore 
urozmaicenie map (ale Dark Colony i tak jest tu 
nie do pobicia). Uksztaltowanie terenu wywiera 
zas wielki wplyw na przebieg akeji. Wzgdrze 

moze chronic Was przed atakami jednostek, 
ktdrych pociski majq liniowy tor lotu (np. 
dzialo plazmowe). Dolina pomi?dzy 
wzniesieniami z kolei moze byd dobrym 
miejscem do ukrycia si? przed radarami 
wroga. Ponadto ksztalt terenu ma wplyw na 

mobilnodd jednostek. Wiadomo, ze idqc „pod 
gork?" redukujemy szybkosc swoich 

oddzialow, a niektdre z nich mogq mied 
nawet powazne problemy ze 

sforsowaniem co bardziej stromych 
wzniesien. Z drugiej strony - 

JakoS lak si? dziwnie sktada, ze koniec roku jest dobra per? die graezy lubiqcych RTS y. IUp. Mniej 
wipcej w tym okresie czasu pojawil sip Red Alert, niatomiast koniec roku 1997 spowodowal 
prawilziwy wysyp kilku naprawdp wspanialych strategy w czasie rzeczywistym. WczeSniej co prawda 
tez nie mozna bylo narzekac na ich brak (stale pojawiaty sip jakieS unwe gierki), ale dopiero pozna 
jesien zaowocowala grami, ktore wyraznie wybijajg sip ponad przeciplnosc i pokazujp, ie kolejne RTS 
y nie muszp byd do siebie blizniaczo podobne. 7th legion wzbogacil ten galnnek o rozwipzania 
zaczerpnlpte z gier RPfi, Dark Colony powalita nas gralikg, a jest przeciez jeszcze Dark Reign, Age of 
Empires i wiele imiych dobrych gier. Ale to wszyslko chowa sip przy tym, co oleruje nam 
dueukompakloM gra Total Annihilation. Moim (i nie tylko moim) zdaniem jest to gra roku w tej ftategorii 
- a ze na to miano w pelni sobie zasluzyla, poslaram sip zaraz udnwodniC. 

Po prawej w g1?bi: 
Wysokle skatl(1r a za nlml 
walace do paraboli 
Jednaslltl, to bpdzie net 
wMdaiakfllacych. 

si? za pomocq 
specjalnych 
bram 
galaktycznych. 
Jednakze sq 

opowiada o walce pomi?dzy 
dwiema frakejami galaktycznej 
eywilizaeji. Cywilizacja ta zdolata 
przezwyciqzyc... smierc (!), a to dzi?ki 
mozliwosci transferu swiadomodci do 
komputerow pokladowych maszyn. 

Dzi?ki temu mozna bylo tworzyc praktyeznie 
niesmiertelne maszyny obdarzone ludzkq 
dwiadomosciq. Jednak wielu z ludzi uznalo taki 
zabieg (nawiasem mowiqc - przymusowy) za 
barbarzynstwo. Przeciwnicy duplikaeji (przybrali 
miano Arm) zbiegli na krance Galaktyki, gdzie 
zamierzali zyd wedle dawnych zasad. Ale 
oficjalny rzqd (zwany Core) nie zamierzal 
dopudeid do secesji. Wskutek trwajqcej 
4000 lat wojny obie strony 
praktyeznie si? wyniszczyly - lecz 
wojna si? jeszcze nie skodczyla. Z 
jednej strony walczq obdarzone 
dwiadomosciq maszyny, z 
drugiej - sklonowani 
wojownicy i ich pot?zne 
machiny bojowe. 
Transfer pomi?dzy 
planetami odbywa 

Total Annihilation 
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ustawiajqc rip. jakqs dalekosi^znq bron na 
szczycie wysokiego i dobrze umiejscowionego 
wzgorza mozemy we wspaniaty wr^cz sposbb 
kontrolowac teren walki, ryglujqc dost^p do 
swoich terytoriow, Wprawdzie takie rozwiqzania 
byly juz stosowane w niektbrych RTSach [Dark 
Reign), ate w Total Annihilation jest to 
wykonane w sposob wr^cz perfekcyjny. Ponadto 
w czasie gry spodziewajcie si§ jeszcze 
dodatkowych [naturalnie niemifych) 

je§1i fctdra£ i Twoich jednostek iniynieryjnych 
butfuje jekqS struktur?. rnozesz to przySpMzyd* 
wysylajqc inne takia jedn&sti by,., naprawiafy 
dopiem wmoszonq strukuft. 
Wy^lfj ssmolot Jwiadowtzy, by doprowadziiS do 
detonaoji rozoiTesiMnycti przez wroga 
rcbotdw-botnb’: eksplozjs me czynt samalotom 
zadnej szkddy:" \ \ 

W psjach obronnych buduj wiezyczki na 
wzg6rz|elit3 ppn|dto stosiij zapory i stawjaj za 

IJttfpyeh pociskt bij^ po parabpii;- 
w tin spgsdb osloniszje przed ogniem sporej ilodcr 

.. 9P- a jednoczesnie sam b^dziesz mdgt 

niespodzianek - np. deszczu meteordw, ktdry 
potrafi pi^knie zdewastowac baz? czy 
zgrupowanie naszych sit. 

Muzyka jest znakomita; ponad 15 utworow 
odtwarzanych z CD (z mozliwosciq wyboru), 
zaaranzowanych jak muzyka symfoniczna, na 
dtugo pozostaje w panned - w czasie pisania 
tego tekstu przylapalem si^ na tym, ze nuc$ 
sobie pod nosem jeden z bardzo przebojowych 
tematdw, a to mi si$ naprawd? rzadko zdarza; 

zwykle muzyka w grach jest 
mi oboj^tna. Szkoda tylko, 
ze efekty dzwi^kowe zeszty 
gdzied na drugi plan; jest 
ich wprawdzie duzo, ale nie 
robiq wi^kszego wrazenia 
[no, moze poza 
zaanagzowanym glosem 

^ielsze fetinostki aslaniaj (opcja ;guardp) 
samotcMmi sttumowymi lub samobieznymi 
wyrziHfcmi rakiet ziemia^powmtrzB. 
Twdrz je^fuistknnz^iieryjpe i pi;zypisyj do.grup 
oddziaJdw Uguartfl - dzi^itemu'b^dq one 
samcczynnie ij aprawia 6 wszeTkife^s^kodzo n e 
oddziaiy w jej dbrj“bie.% 

wroga oraz jego syetamy defensywne 
* Wykorzystuj uksztaftowanie terenuj 
* Dowddce 

rdwniez mozna oapramMl:, - 
* WykijrzystojmoaiwbSC wydBw|rtia;;sekwancji; 

rozkazAw. %V..*.1 
VX’.V.*. 

-•*V 
- 

narratora przy omawianiu kolejnych zadan). 
W czasie gry made dost$p do 50 misji. Sq one 
[jak to w RTS, gdzie mozliwosci rozwoju akcji sq 
raczej ograniczone do typowych zadan: zniszcz, 
□bron, odzyskaj itp.) na tyle urozmaicone, ze nie 
ma mowy o nudzie. Mimo dose zblizonych 
zatozen kolejnych ekspedycji gra jest naprawd^ 
emocjonujqca i nie wywoluje znuzenia nawet po 
wielu godzinach nieustajqcej zabawy. Misje 
mozna rozgrywac jako kampanie oraz w trybie 
..skirmish”. W tej drugiej wersji istnieje 
pozyteczna mozliwosc wyboru map (cos okolo 
30) oraz edycji wyjsciowych zasobow 
surowedw (plus edycja jeszcze kilku innych 
elementdw rozgrywki, od ilosci graezy (2-41, po 
poziom trudnosci, wylqczenie wplywu terenu na 
rozwoj akcji itp.L Dzi^ki temu mozna 
potraktowac je (na poczqtku) jako misje 

Po lewej w gl^bi 
Dowddca (widaC menu z 
lego niDillwoSclami) w 
akcji. 

dll HI liWlilti i 
llll Ill 1! I'M I'll 1M|l'«lill 
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* widziafem), co moze nieco zaklopotad 
gracza, ktdry ma problemy z jqzykiem 

angielskim i nagle pojawi mu siq w 
menu jakad ..doomsday machine". 

Nie da siq tez ukryd, ze obie 
strony dysponujq praktycznie 

takim samym uzbrojeniem - 
tzn. rozmaite maszyny noszq 

rdzne nazwy i rdznie 
wyglqdajq, ale majq one 

dcisle odpowiedniki po 
drugiej strony 

baryfcady. Stqd 
wybdr 

morzu majq naprawdq wielki rozmach i sq 
potraktowane jako rdwnie wazny element 
rozgrywki, jak walki na Iqdzie. Powiedziatbym 
nawet, ze walka na morzu jest lepsza i bardziej 
emocjonujqca od tej w RA! Do tego dochodzq 
stacjonarne systemy obronne (ogromna ilodd - 
od rozmaitych wiez, po bardzo trudne do 
zniszczenia zapory i artyleriq nadbrzeznq, 
doskonale zwalczajqcq ciqzkie jednostki floty 
wroga, podobnie zresztq jak i budowane w 
wodzie wyrzutnie torped). 

To jeszcze nie wszystko! Sq tez rozmaite 
jednostki inzynieryjne, mogqce - oprdcz 
budowania i naprawiania struktur - odzyskiwad 
metal z wrakdw (!!!) oraz czerpad metal i 

energiq z gleby (!). Kazdej z jednostek (i grup) 
mozemy przypisad odpowiedni sposdb reakcji na 
kontakt z wrogiem (np. by odpowiadala ogniem 
dopiero w wypadu jej zaatakowania), zlecid 
zadanie (patrol, straz, atak itp.) oraz 
zdefiniowad jej poziom swobody - od biernego 
oczekiwania na nasze polecenia, po dosd duzq 
niezaleznodd, dziqki ktorej jednostka moze 
podejmowad samodzielne akcje (czasem siq to 
zle koriczy, wiqc zalecam ostroznodd). Mozemy 
tez wydawad im cafe sekwencje rozkazdw (idz 
tarn, zrdb to, wrdd do bazy itp.) oraz maskowad 
wybrane jednostki. Na koniec tej wyliczanki 
warto wspomnied o dowddcach. Znacie juz z 
Dark Colony niejakiego S.A.R.G.E’a czy 
dowddcdw z 7th Legion - tutaj wystqpujq 
podobni ..gostkowie", tyle ze nawet obdarzeni 
wiqkszymi mozliwodciami. Dowddca moze sam 
tworzyd od podstaw bazq, reperowad 
struktury, odzyskiwad metal i energy ze zlomu i 
z gleby planety, przejmowad kontrolq nad 
strukturami wroga, a co najwazniejsze - 
wyposazony jest w niesamowitq broh (o 
niewielkim zasiqgu), ktdra doslownie rozpyla na 
atomy cate zgrupowanie wroga. Jakby tego bylo 
malo, utrata dowodcy powoduje 
natychmiastowq klqskq gracza, niezaleznie od 
aktualnej sytuacji na planszy. Na szczqdcie 
dowddca wyposazony jest w systemy 
autonaprawcze, wiqc trzeba siq naprawdq 
mocno mqczyd albo bardzo nie uwazad, by 
doprowadzid do sytuacji, w ktdrej ulegnie on 
zniszczeniu. Pamiqtajcie tez, ze uzycie broni 

Po prawej w gtqbi: 
Bardzo czeslo hivsIsz 

koordyoDwad dzlalanla 
marynarkl oraz walsk 
ladowych. 

Na dole: 
Jedna z clekawszych 
mozllwodcl gry iesl 
wvkarzyslywanle 
oksziaflowanla lercna... 

treningowe, ktdre umozliwiq nam opanowanie 
zasad sterowania obiektami oraz naukq taktyki 
walki. W trybie „kampanijnym" rdwniez istnieje 
bardzo sympatyczna mozliwodd: w momencie, 
gdy nie mozemy pomydlnie ukodczyd jakiejs 
misji, mozemy jq sobie po prostu odpudcid po 
porazce i zagrad w nastqpnq (chod nie do korica 
bezkarnie... pewne konsekwnecje jednak 
ponosimy, np. wyzerowanie dodwiadczenia 
dowodcy) - i to na trzech poziomach trudnodci. 
Piqknie rozwiqzano tez tryb gry multiplayer. Np. 
bqdqcy w sojuszu gracze mogq dzielid siq 
posiadanymi zasobami i informacjami! Ten tryb 
jest po prostu genialny - Total Annihilation jest 
wrqcz stworzona do takich misji i jej grVwalnodd 
(skqdinqd i tak juz ogromna) rodnie wtedy 
jeszcze bardziej, osiqgajqc jakied wrqcz 
monstrualne wartodci (jak dla mnie - to za 
grywalnodd dajq jej bez najmniejszego nawet 
wahania 10/101), bijqc na leb wszelkq 
konkurencjq! 

W TA wystqpuje okolo 150 rodzajdw uzbrojenia i 
struktur (w sumie - dla obu stron). Pewnq 
niedogodnodciq jest fakt, ze czqdd z tych 
jednostek nie jest omdwiona w instrukcji (myslq 
tu o polskiej instrukcji - angielskiej nie 

zbyt duzego znaczenia - tak czy siak bqdziemy 
robid to samo i za pomocq podobnych maszyn. 
Ale nie zwieszajcie nosa na kwintq; jednostek 
jest tak wiele, ze minie duzo czasu, zanim 
opanujecie ich odmiany i zastosowanie, co 
powinno byd wystarczajqcq rekompensatq za 
poprzednie niedociqgniqcie. Nie wspominajqc juz 
o tym, ze w miarq osiqgania coraz wiqkszego 
zaawansowania technologicznego dochodzq 
kolejne generacje techniczne uzbrojenia, 
naturalnie posladajqce lepsze mozliwodci 
bojowe. 

A mamy tarn Kboty, czyli cod w rodzaju 
mechow, uzbrojonych w karabiny maszynowe, 
rakiety (w tym przeciwlotnicze), dzialka 
plazmowe, dziala magnetyczne, dziala piorunowe 
(!) itp.Ba, jest nawet robot-kamikadze, czyli 
petzajqca bomba, ktdra dokonujqc 
autodestrukcji potrafi ..sfajczyd" riaraz sporo 
jednostek i budowli wroga. Sq pojazdy 
zwiadowcze, czolgi (takze ptywajqce!), 
samobiezna artyleria, samobiezne wyrzutnie 
rakiet, mobilne i stacjonarne systemy radarowe 
i antyradarowe. Jest lotnictwo Emydliwce, 
szturmowce, bombowce, bombowce 
strategiczne, bombowce stealth, jednostki 
zwiadowcze i transportowe). Mamy tez do 
dyspozycji flotq - od kutrdw poprzez niszczyciele 
i rakietowe fregaty, po pancerniki i lotniskowce 
(plus lodzie podwodne i podwodne niszczyciele 
tychze), no i transportowce. TA to jedyny RTS 
(prdcz moze Red Alerta), gdzie dzialania na 

Kumer 01/SB 
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anihilacyjnej przez dowodc? powoduje duze 
zuzycie energii, a ponadto nie mozna odzyskiwab 
surowcow ze struktur zniszczonych wskutek jej 
uzycia. 

W grze mamy nielimitowanq ilosc dwoch 
potrzebnych nam surowcow (energia i metal], 
tzn. nie gnozi nam wyczerpanie zloz, wi?c nie 
musimy sobie zalowac podczas inwestycji. 
Energy wytwarzamy za pomocq rozmaitych 
typow elektrowni (bardzo wydajna jest 
geotermiczna, a czasem tez warto stawiac 
..wiatraki" - zalezy to od sily wiatru na danym 
globie) oraz wykorzystujqc struktury na 
planecie (sq tarn takie rozmaite „wielblqdzie 
garby” i przypominajqce pajqki struktury, 
zawierajqce energi?). Mozna tez wylqczac na 
dowolny czas niektore budowle. Metal 
wydobywamy za pomocq ekstraktorow ze zloz; 
mozemy zresztq postawic ekstraktor w 
dowolnym miejscu i rowniez b^dzie co nieco 
wydobywal, choc na pewno mniej niz ze zloza. 
Majqc duzo energii, mozemy postawic 
struktur?, ktora przeksztalca energi? w metal 
(ale zzera naprawd? duzo mocy, wi?c traktujcie 
to jako ostatniq desk? ratunku). No i mozna go 
czerpac z wrakow zniszczonych pojazdow i 
budowli (nareszcie ktos o tym pomyslal!!!), a 

takze z gruntu planety (zwykle sq tarn jakies 
skatki zawierajqce nieco metalu) za pomocq 
dowodcy i jednostek inzynieryjnych. Warto 
szybko stawiac magazyny energii i metalu - na 
pewno si? przydadzq. 
Sterowanie jest rozwiqzane w przejrzysty 
sposdb, przez co poczqtkujqcy gracz moze 
niemal z marszu pogrqzyc si? w grze i nie 
powinien miec problemow z obslugq. Jedynym 
wyjqtkiem jest tu tryb obstugi dowodcy. Nie jest 
to trudne, ale problem lezy w czym innym. Po 
pierwsze trzeba si? nieco naklikac pomi?dzy 
menusami, w ktorych budujemy struktury lub 
tez wydajemy mu rozkazy dziatania. Teoretycznie 
mozna to wykonywac z klawiatury - ale niestety 
zauwazylem, ze czasem dowodca ignoruje 
wydane w ten sposdb polecenia. Po drugie w 
menu rozkazow dose nieszcz?sliwie umieszczono 
tuz obok siebie dwie krancowo rdzne opeje 
„napraw" i „odzyskaj" (metal z wraku lub nawet 
sprawnej wlasnej struktury). Kiedys, w ogniu 
walki, wskutek glupiej pomylki, zamiast 
naprawid... zlomowalem swojq rozbudowanq 
fabryk? czolgow. Kosztowalo mnie to kolejne 
trzy godziny grania (przegralem i musialem 
zaczqc jeszcze raz). Za to wprowadzono 
mozliwosc sledzenia wybranej jednostki (lub 
grupy), tzn. ekran scrolluje si? tak, by utrzymac 

jq caly czas w polu obserwacji graeza. Jak 
pozyteczne jest to rozwiqzanie (np. w czasie 
lotow zwiadowezyeh), nie musz? chyba nikomu 
ttumaezye. Tym bardziej, ze jednostki wroga (o 
ile nie sq w zasi?gu radaru lub sonaru) widzimy 
tylko wtedy, gdy sq one w polu widzenia jakiejs 
naszej jednostki. 

Al wroga bylo dla mnie kolejna milq 
niespodziankq. Komputer nie bawi si? w 
wysytanie pojedynezyeh jednostek. Atakuje 
znienacka zwartq grupq, wykorzystujqc 
uksztaltowanie terenu i stosujqc do tego 
prewencyjne uderzenia z powietrza lub wsparcie 
ogniowe z morza. Lubi tez przeprowadzac na 
poczqtku gry blyskawiczne ataki zespolu bardzo 
szybkich jednostek, ktore niezym Tatarzy w 
kilkanascie sekund wpadnq, zdemolujq co tylko 
mogq - i jeszcze blyskawicznej wycofajq si? 
poza nasze pole widzenia. Taka podjazdowa, 
„szarpanaM, wojna jest bardzo absorbujqca dla 
ludzkiego graeza - i co najwazniejsze jest to 
nader efektywna taktyka opdzniajqca nasz 
rozwoj (a na swoim zapleczu - mozecie bye 
pewni - komputer juz konstruuje ci?zkie czotgi). 
Jego jednostki, ktore odniosly duze uszkodzenia, 
usilujq wycofac si? spod ognia. Ponadto 
komputer wyraznie „maca" nas w poszukiwaniu 
slabszych punktow naszyeh umocnien, a gdy go 
znajdzie, koncentruje tarn glowny atak. Gdy 
widzi, ze nie ma szans - robi odwrot. Nie da si? 
tez (zwykle] nabrac na stary numer, tzn. 
wyslanie jednej jednostki, ktora sciqgnie jego 
oddzialy w przygotowanq zasadzk?. Mowiqc 
krotko - on naprawd? zmusi Was do wysilku 
umyslowego. 

Wypisalem tu juz tyle pochwal, ze nie musz? 
chyba robic specjalnego podsumowania, by 
przekonac Was, ze TA to czad, odlot i rewelacja. 
A tak wlasnie jest. Mimo kilku usterek czy 
niedociqgni?d, TA jest jak najbardziej godna 
polecenia kazdemu fanowi RTS. Dzi?ki TA 
mozecie wystac (w koncu) Red Alert na 
zasluzonq emerytur? i grac non-stop, chocby 
do wakaeji. Co - niby za dlugo? Otoz nie - 
producent umozliwia bezptatne sciqgni?cie ze 
swego serwera (www.cavedog.com) 
dodatkowych misji, map i jednostek. Total 
(Mind) Anihilation! 

Producent: 

Wymagania: 
Pentium 100,16MB 
RAM,CDx2 Win 95 

CaveDog/GT Inleraclive 

Dystrybutor: 
LEM 
tel (022) 6428165 

Internet: mipjfmw.Dtimeftciwo,cdip 

HumerOi.'St 

Po lewej w gt?bi: 
Bombardowanie 
strategiezne wroga? 
Czemu nie?! 

Po lewej na dole: 
Twardzlele na 
slanowishach.Probka lego, 
co zobaozyeie pomi?dzy 
misiami. 

liiM irrtit 

Minuey 

’MUjEHriittiim 

^lunziHiin 
99 mwMtrm 

Km 

Ocens: 
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f Test nr 4 
I Test Drive A_ 

Oiwno, dawno temu, gdy jeszcze niepodzielnie 
panowal C84, a aieliczni doznawali ekstazy z 
ppzyjacilllkaaii (aiowa oczywidcie o Amigach, 
ieby aie bylo niedomdwiefi), Accolade wypudcil 
Test Drive. 0 akali powodzenia lego tytulo moze 
dwiadczyi chociazby lakt, ze ukazata sly eawet 
wersja aa ZX Spectrum. Polem pojawlta sig czydC 
druga, a w koiicu trzecla. RdZnity sip migdzy 
sobg sposobem wykaeania - ewolucja przebiegala 
od pojedyaczaj gdrskiej szosy w czydci 
pierwszej, do pelaej swebody w wybieraniu 
wlasnej trasy w czysci trzeciej - zawsze jednak 
celein bylo wygranie wyscigu z tym drugim. 
Potem jedaak firiaa przycichta i na nastgpnq grp 
z aerii przyazlo dluuuuego poczekac. I, co tu duzo 
mfiwifi, aie za bardzo aip oplacilo - Ob Road byl 
taki aabie, a paza tym calkowicie odstawat od 
idei poprzedaiczek - o tyle dobrze, ze nie miat 
numerka. Teraz jedaak swiatlo dzienoe ujnzala 
bezposrednia kontynuatonka starych, dobrych 
Testdw, a mi przyszedi w udziale zaszczyt jej 
przetestewania. 

Po prawej: 
Vlpera io2na sflWeobelneC 
oddoly... 

Po prawej: 
sflry.„ 

McDrive Po tym przydtugim wst?pie (zeby 
nie bylo tylko, ze na poczqtku byl 
Chaos), puna przyjrzefi si? 
frwdrce z bliska Poczqtefc 
zach?cajqcy: wszystko ladne, 
przejrzyste, muzyka zach?cajqca 
do boju. Na pierwszy ogien 
pojedynczy wyscig, tak by 

poznafi woHy. 0, duzo ich i kazdy z krdciutk? 
charakterystykq. Gdzie jest ten button, by 
dowiedziec si? czegod jeszcze? Nie ma, te par? 
linijek to wszystko? Coz, w Need4Speed 
informacji byto wi?cej, no ale przeciez gra to nie 
encyklopedia, na pewno pozniej b?dzie znacznie 
lepiej. Jeszcze tylko wybdr trasy - jest tez tego 
troszeczk? - i mozna ruszad. 0, fajne odliczanie 
z latajqcq kamerq i przej?tym glosem 
komentatora. Go! Chwilunia, cod tu nie gra! 

Po prawej: 
J OHM. 

Dlaczego @#$#$ nie siedz? w srodku, tylko 
gdzies w helikopterze? Jak si? zmienia widoki?!!! 
Dobra, teraz to im dopiero pokaz?. Hmmm, 
szybcy sq, na dodatek z przeciwka jad? inni 
uzytkownicy drog. Zupelnie jak za starych 
dobrych czasow... Nie najlepiej mi chyba idzie, 
ale przeciez wypada w koricu za pierwszym 
razem zrobid maly rekonesans, a nie od razu na 
pierwsze miejsce si? pchad. Potem ich 
zdruzgotam. Eeeee, co to za malejqca liczba u 
gory ekranu??? Chyba nie wprowadzili 
checkpointow! Co oni zrobili z Test 
Drive'a??? Buuuuu... 

wersjach zarowno na nasze ukochane pecety jak 
i tdla kochajqcych inaczej) na konsol? Sony. 
Zwiqzek z konsolami zmienil dose znacznie 
oblieze tej gry - tym razem nacisk polozono 
przede wszystkim na szybkosc rozgrywki. Nie 
ma juz miejsca na podziwianie widekow - cenne 
sekundy przeciekajqce przez palce, nie 
trzymajqce w takich momentach kierownicy, 
bardzo szybko przerywaj^ sielank? i twardo 
sprowadzajq na ziemi?. Na szcz?scie kazda z 
tras sklada si? z szeregu odcinkow, po 
przejechaniu ktorych umykajqcych sekund 
troszeczk? przybywa. Przeciwnikiem nie jest 
oczywiscie tylko sam czas. Petni on wlasciwie 
rol? kija na opornych, bo gtownym celem jest, 
jakze by inaczej, dojechanie do mety na 
punktowanym miejscu, najlepiej oczywidcie 
pierwszym. A nie jest to zadanie latwe. Na 
trasie spotkac mozna samochody jadqce z 
przeciwka, jadqce nie z przeciwka, ale za to 
wolniej od nas, wyjezdzajqce z bocznych uliczek 
czy wreszeie lezqce na boku, dymiqce znaezniki 

Poniewaz 
pierwszy rzut oka z 
pozycji weterana wczesniejszych Testdw nie 
wypadl zbyt zach?cajqco, pora przystqpic do 
ataku z innej strony. Nie b?dzie gierka... (i dalej 
na melodi? Roty). Nie z takimi si? kiedyd 
wygrywalo. Zacznijmy wi?c jeszcze raz, na 
spokojnie, od samego poczqtku (na ktorym 
wcale nie bylo ChAoSu, znaezy si? chaosu). 
Najnowsze dziecko Accolade o wdzi?cznej nazwie 
Test Drive 4 pojawi si? w najblizszym czasie w 

bytnodci w danynn 
miejscu wozow przeciwnikow, 

Do tego mozna si? jeszcze dodatkowo 
natknqd na patrol polieji, ktorego samochod 

jest rownie szybki jak nasz, a bardzo cz?sto 
nawet szybszy (nieudana przygoda z ucieczkq 
przed poliejq koriezy si? przymusowym 
zatrzymaniem i stratq: a) cennych sekund, b) 
dobrego miejsca lub c) obu powyzszyeh). 

Grafika, jak mozna by si? domyslic po przerwie 
mi?dzy trzeciq a czwart? cz?dciq, jest duuuuzo 
lepsza, Zreszt? nawet w porownaniu do Off 
Road’a wypada lepiej, ale jest to po prostu 
wymog naszyeh czasow. Z nowszyeh ..bajerdw" 

Numerous 
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warto wspomniec o pojawiajgcym si? przy 
jezdzie pod stonce bardzo dobrze zrobionym 
efekcie „flary", zastosowanym do tej pory 
chyba tylko w paru symulatorach lotniczo- 
kosmicznych (nie, wcale nie mialem na mysli 
komicznych). Dost?pne s? oczywibcie dwie 
rozdzielczabci obrazu, by akcja byla odpowiednio 
plynna nawet na slabszych maszynach a dobrze 
wyglqdajgca na tych lepiej wyposazonych - gra 
nie wymaga przy tym akceleratora, co powinno 
ucieszyc tych mniej zasobnych w gotbwk? 
(chociaz nie ma co ukrywac, ze bez niego wersja 
PC nie moze si? rownac z PSXem]. 0 
zach?caj?cej do boju muzyce juz wspomniatem, 
fakt, natomiast, ze nie kazdego takie kawalki 
b?d? rajcowaly - cbz wychodz? plusy i minusy 
przygotowywania od razu wersji na konsole i 
peceta - odpowiada ona standardom 
uznawanym na tych matych pudetkach, a nie 
tym, do ktorych przyzwyczaic mogly inne, 
zwlaszcza starsze, tytuly na PC. Na szcz?scie 
tematy s? na tyle zroznicowane, ze nie powinno 
bye ktopotow z wybraniem czegos przynajmniej 
nie odrzucajqcego. 

Po dygresjach na temat wykonania i zasad 
wyscigow pora przejsc do sedna, czyli torow, 
wozow i mozliwych trybow rozgrywki. Juz przy 
pierwszym rozpoznaniu bojem udato si? odkryc 
duz? roznorodnosc zarowno tych pierwszych jak 
i drugich. Teraz, po spokojniejszym 
rekonesansie, pora na wi?cej faktow. 
Podstawowych torow jest szesc, z czego jeden 
na poczqtku niedost?pny. Do tego istnieje 
mozliwosc scigania si? na kazdym z nich w 
odwrotnym kierunku. co daje w sumie 
dwanascie roznych miejsc. Niezle, szczegolnie, 

ze ich wykonanie do najgorszych nie nalezy - 
rzeklbym nawet, iz ptasuje si? w ezotowee, np. 
podezas jazdy po San Francisco mozna na 
wlasnej skorze doswiadezyd emocji 
towarzyszqcych ostrej jezdzie w dot z 
normalnym ruchem na przecinajqcych tras? 
ulicach (cos a la Bullit, jesli ktos ten film 
jeszcze kojarzy). Na wszystkich torach s? 
miejsca pozwalajgce na docisni?cie nogi do 
podtogi oraz wymagajgce szybkiego aezkolwiek 
pewnego operowania hamulcem i kierownieg. 
Do tego dochodz? inni uzytkownicy drog, 
przez co najszybsza bryka wcale nie dla 
kazdego b?dzie najlepsza. No, ale jest z czego 
wybierac, Po raz pierwszy chyba ma si? do 
dyspozycji w jednej grze az szesnascie 
bolidow. To znaezy wtasciwie czternascie, bo 
niedost?pnego z poczqtku poduszkowca czy 
slimakad) bolidem raezej ci?zko nazwac. Przy 
takiej roznorodnosci ci?zko wymagac 
dokladnego oddania zachowan wszystkich 
wozow na drodze, nie nalezy si? wi?c dziwic, 
ze roznice mi?dzy nimi nie s? za duze. 
Ograniczaj? si? wtasciwie tylko do 
przyspieszenia, maksymalnej pr?dkosci i 
przyczepnosci. Nie zmniejsza to jednak 
trudnosci w wybraniu tego jedynego, gdyz 
sprawdzenie wszystkich kombinaeji trwac 
moze prawie ze wieeznosd. Dlatego tez warto 
zastanowic si? nad tym jedynym na podstawie 
samych danych i potem duzo trenowac - ze 
swej strony polecam Pitbulla Mini (to taki 
angielski maluch) z silnikiem podrasowanym 
do mocy osmiuset koni! Do setki dochodzi 
toto w troch? ponad sekundp, a drogi trzyma 
si? nie gorzej niz bolid Formuly Pierwszej. 
Tylko pr?dkosc maksymalna troszeczk? zbyt 
mala, ale na poczqtek w sam raz (tyle, ze 
niestety najpierw trzeba o niego troch? 
powalczyc na czyms slabszym). 

Wszystkie te cacka mozna przetestowac 
bojem na szesc roznych sposobow. Do 
dyspozycji jest dowolny z dost?pnych torow w 
pojedynczym wyscigu, rozne ich kombinaeje w 
drodze po jeden z czterech pucharow oraz 
drag race, gdzie liezy si? tylko przyspieszenie. 
Ale to nie wszystko, jak kazda szanujgca si? 
obecnie gra (moze procz samotnika i 
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Zdecydowanie proponowalbym Test Drive 
4 osobnikom wysace destruktywnym. 
Jezeli podezas projekcji Crashu, czuliscie 
„pozytywne wibraeje", zblizenie 
przerazonej twarzy jegomoscia, ktory 
widzi nagle przed sob? rozp?dzonego do 
podswietlnej prpdkosci Vipera na pewno 
Warn si? spodoba, Mowiqc krdtko; bardzo 
ladne wozy na dopracowanych, dobrze 
..wypchanych'1 obiektami trasach to cos, 
co kazdy zwolennik jazdy na czerwonym 
swietle I po pijanemu powinien polubic 

Po lewej: 
Hato sliaszydloilewel 
leplel nie zwiacaCuwagl. 

Plusy: 
- riBheeietlytoieHiw 

* m mm 
* raneira^ 
* wpagancy 

mieckMiucv 

Minusy: 
* |tik Fitsmea " 
* wtinttipiM 

wdes^aiSW 

□cena: 

V 

pasjansow] takze i ta umozliwia gr? w par? 
osob. Grac mozna, w zaleznodci od posiadanych 
gadgetow, w maksymalnie szesc osob przez 
Internet, sieb lokalnq, kabel szeregowy lub 
modem. Swoj? drog? dawno nie spotkalem 
produktu, ktdry by nie miaf jakiejb z tych 
mozliwosci. Ale wracajgc do Test Drive. Dla 
posiadaezy mniej towarzyskich komputerow 
przewidziana jest mozliwosc gry we dwojk? na 
jednej maszynie - do wyboru s? wtedy wszystkie 
tryby gry, tyle ze jezdzi si? na zmian?, scigajgc 
nie tyle z zywym przeciwnikiem, co z duchem 
jego samochodu. Nie jest to moze rozwiqzanie 
idealne, ale przynajmniej obaj graeze maj? do 
dyspozycji caly ekran, nie ma podgl?dania 
przeciwnika, nie myl? si? samochody, a 
szybkosc gry nie odbiega od serwowanej 
pojedynezemu zawodnikowL Jednak wad? 
przyjptego rozwi?zania jest brak prawdziwej 
walki przeciwko sobie - duch to jednak nie to 
samo, co zywa istota. 

Po tym rekonesansie pora pa malutk? ocen?. 
Co moze czuc w pierwszej chwili fan 
poprzednich czpsci, wywnioskowac mozna z 
pierwszego akapitu. Nie jest to jednak ocena 
bezstronna i dlatego gra w koncowym 
rozrachunku otrzymala sibdemk?. Jest to moze 
nota za wysoka dla weteranbw - z ich punktu 
widzenia bardziej odpowiednia bylaby szosteezka 
- ale obiektywnie patrz?c, gra na ni? w pelni 
zasluguje. Mozna by si? nawet bylo zastanowic 
nad dsemk?, jesli ktos woli gry w stylu produkcji 
konsolowych, ale srednio wychodzi wlabnie 
siedem. Czyli jednak warto kupic, a i potem nie 
b?dzie si? tego zalowalo. 

Producent: 
Accolade/ Electronic Arts 

Wymagania: 
P90,16MB RAM,CDx2, 
Win 95, DirectX 5 

Internet:! ftitoy/vmwacco 

Dyslrybutor: 
IPS 
leMM2>6422)to9 

lade com 

Numerlll/M 



Kioz z oes nie przepada ■ lab nie przepadal - za 
opowiesciami o dzielnpch piralach? Tacy 
bohaterowie jak dzianski kapitan Blood, 
odrazajacy kapitan Kidd, podstpy John Silver 
czy szlachetny hrabia Ventimiglia - Czerwony 
Kopsanz, najpierw pojawili sip na kartach 
powlesci, potem zaczpli abordazowac wrogow z 
plOcien ekranow kioowych, az wreszcie ozywili 
nasze monitory. Nie jest zresztg waZne, ze 
prawdzlwi piraci malo mieli wspdlnego z 
romantykami znanymi z kart bsipft czy 
ekranow. Czar dalekicb wysp, ukrytycb skarbaw, 
nagtych szkwildw i zaltidniajacych poklady 
dmigtych brygdw sarowych, szorslkich drabow o 
ziotych ssreach Irwai... bo go potrzebowaiisiny, 
bo dodawal i dodaje uroku naszej nie zawsze 
ciekawej egzyslencji. 

Anakha ~ Kazdy milodnik przygodowek na 

stowo „ LucasArts’1 powinien 

oderwac od monitora swe 

przekrwione ocz?ta. Panowie z 

tej firmy stworzyli (moim 

skromnym zdaniem) jedng z 

najlepszych przygodowek wszech czasbw. Mowa 

tu mianowicie o Jhe Secret of Monkey Island". 

W zamierzchtych dziejach, kiedy to w gatunku 

przygodowek celowala firma Sierra, ze swoim 

bgdz co bgdz topornym interfejsem (dla 

zbftodziobow - wpisywanie komend z klawiatury) 

w LucasArts juz wiedziano, ze ten numer nie 

Po lewej: 
Specjfliczna kreska 
rysuBkdw to leden ze 
znakAw Fozpoznawczyeh tej 
glerkl. 

przejdzie. 

Pojawili 

si? ze swoim systemem 

SCLIMM, dzi?ki ktoremu zycie 

kazdego milosnika gatunku stalo 

si? prostsze. Koniec z 

formulowaniem komend tak, aby 

komputer laskawie je zrozumial. Klik 

na nWez", klik na przedmiot na 

ekranie i po 

sprawie. 

Koniec z 

gal w celu 

dostrzezenia 

jakiego^ 

matego 

guana w grafice 

piksel na piksel 

(ktora w 

tamtych 

czasach 
krolowala). Wystarczylo przejechac kursorem 

po ekranie, aby dowiedziec si?, kttire 

przedmioty sg wazne, a ktore to dekoraeja. Juz 

samo wprowadzenie tych usprawnien dawalo 

fory bwczesnym grom LucasArts. Ale to nie 

wszystko, gdyz jedng z gier wydanych w tym 

systemie byla: The Secret of Monkey Island. 

Ludzie z odpowiednim stazem w gatunku 

pami?tajg, jakg furor? wywolata ta gra. Olsnila 

pomyslem, humorem, fabulg. Nie bylo 

lubujgcego si? w przygodowkach czlowieka, 

ktory by w nig nie zagral, niewazne czy 

amigowiec, kloniarz lub komodor. 

Przezabawne przygody 

Guybrusha Threepwoda 

zdobyly sobie 

rzesze 

wielbicieli, 

Potem przyszta 

kontynuaeja - 

LeChuck's 

Revenge z jeszcze 

ladniejszg grafikg, muzykg, a przede 

wszystkim fabulg i gagami. Druga cz?sc 

zakonezyla si? bgdz co bgdz zagadkowo, totez 

rzesze zwolennikow z niecierpliwoscig oczekiwaly 

na kontynuacj?. I oczekiwaly,.. i oczekiwaly... 

Nagle swiat fanow przygodowek poderwala na 

baeznose mrozgea krew w zylach wiadomodc. 

Ron Gilbert, ojeiee Guybrusha, autor 

rewelacyjnych scenariuszy, poktocil si? z 

szefostwem LucasArts i odszedl. Nie b?dzie 

wi?cej przygdd Guybrusha - zakrzykn?li jedni. 

B?dg, ale nie takie jak kiedys - orzekli inni. W 

koncu, po czterech latach oczekiwania - jest! 

Wracam i oto na mym biurku lezy pudelko z Jhe 

Curse of Monkey Island". Az mi si? lezka 

zakr?cila w oku. 

Wsrod czytelnikow CD-Action znajdujg si? tez 

pewnie tacy, ktorych pierwszym komputerem 

byl DX4/100 z czytnikiem kompaktow, ktorzy w 

tym momencie zaczng si? irytowac - co mi tu 

si? jakis staruszek wynurza o gierkach z 286 i 



53 Recenzje 

PJusy; 
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Minufey: 
vnjiiei ornnli^ la 

nil If ha irssftt Email 

□cena: 

grafikq CGA, pomyslq sobie. Ana, odpowiedz 

jest taka. Wiele straciliscie, nie grajqc w 

pierwsze dwie, a zwlaszcza pienwszq. Bowiem 

kiedys gierki nie mogly za bardzo przyciqgad 

graczy przeswietn? grafikq i przestrzennym 

dzwi?kiem. Jedyne, co zostawato - to fabuta, 

ktora byla bardzo dobrze rozwini?ta. Teraz zas 

dostajecie cz?sc trzecig, z olsniewajqc? grafik? i 

dzwi?kiem oraz wciqz swietng fabut? (choc moze 

nie tak rozbudowanq). To tyle, jezeli idzie o 

tradycj?, Czas na mate wprowadzenie. Bowiem 

aby w petni bawic si? cz?sci? trzeci?, trzeba 

choc po lebkach znac wydarzenia, ktore zaszly 

w przeszlosci. Zatem zapraszam do malej 

podrozy w czasie! 

Guybrush Threepwood chciat zostac piratem (w 

owczesnych czasach na Karaibach nie byt to 

wdzi?czny kawal chleba, ale bierze si? to, co 

jest). Podczas tych usilowan razita go strzala 

Amora i biedak zakochal si? po uszy w 

gufrernator (po ojcu) Elaine Marley. Niestety, 

drog? do milosci zastqpil mu demoniczny pirat 

LeChuck i jego widmowa zaloga. LeChuck 

bowiem, mimo ze byl duchem, rowniez miat w 

stosunku do pi?knej pani gubernator swoje 

tniecne, jakzeby inaczej!) plany. Kiedy nasz 

Guybrush, po pomyslnym uporaniu si? ze 

standartowymi trzema probami, zostat piratem 

i juz mial p?dzic, aby wyznac Elaine swoje 

uczucia, zobaczyt oddalajqcy si? widmowy statek 

z LeChuckiem i porwan? przezen Elaine na 

pokladzie. Wkurzyl si? wtedy nasz bohater. 

musial zmierzyb si? z diabolicznym LeChuckiem, 

ktdrego podst?pnie wskrzesil zlodliwy kurdupel, 

Largo Embargo. Kiedy Threepwood w koncu 

odnalazl „Big Whoop” spotkala go najbardziej 

zdumiewajgca ze wszystkich niespodzianka. 

Nagle okazalo si?, ze nasz bohater tak 

naprawd? ma pi?c lat i jest malym szkrabem, 

LeChuck jest jego braciszkiem (niewiele 

wi?kszym zresztq], a cala przygoda wydnila si? 

chlopcu podczas wycieczki do wesolego 

miasteczka. Ale czy na pewno? 

W tym to bowiem momencie przygody przestal 

pisac Ron Gilbert. Jakie byly jego dalsze zamiary 

co do Guybrusha, chyba nigdy si? nie dowiemy. 

Moze chcial, aby tak si? skodczylo? Moze 

trzecia cz?dc miala byd z niezbyt gtirnej 

perspektywy pi?ciolatka? A moze planowal cod 

podobnego do historii skreslonej przez 

kontynuujqcych projekt? Nie wiadomo. Tak czy 

owak, trzeba cieszyc si? tym, ze w ogdle cod 

jest. 

I tak dobrn?lidmy do sedna. 

Gr? rozpoczyna przepi?knie zrealizowane intro. 

Guybrush zegluje przez ocean w malej lupince 

oczekujqc rychlej smierci z glodu lub pragnienia. 

Nagle wplywa do portu ogarnionego pozog? i 

wojennq zawieruch?. Atakujqcym jest w calej 

swej (demonicznej) okazalodci LeChuck (nie 

zrezygnowal on bynajmniej z plandw podlubienia 

Elaine], zad na murach fortu bronigcego 

dost?pu do portu widzimy sam? Elaine, ktdra 

wlasnie przyznaje si?, ze jedynym m?zczyznq, 

jakiego kiedykolwiek kochala, byl... Guybrush. 

Na to Guybrush rozpromienia si? caly, lecz nie 

na dtugo, gdyz w tym wladnie momencie 

LeChuck dostrzega go, wylawia z morza i 

zamyka w swojej ladowni. 

Od tej chwili, gra - cafe dwa kompakty - jest 

twoja. Fabula ulegla jakby niewielkiemu 

skrdceniu (udalo mi si? j? skodczyd w trzy dni, 

peine wyt?zonej pracy umyslowej - Iqcznie okolo 

30 godzin]. Jednak ogdlnie rzecz biorqc, gra 

jest utrzymana w starym dobrym klimacie. 

Znowu b?dzie duzo kapitalnych dialogdw, 

kalamburow (szkoda, ze wi?kszodci z nich nie da 

si? przelozyd na polski), dmiesznych animacji 

oraz przezabawnych rozwi?zan niektdrych 

problemdw. Kolejny raz na swej drodze 

spotkamy Stana, ktory tym razem zalozyl 

towarzystwo ubezpieczeniowe, Lemonheada, 

ktory z kanibala zostat wegetarianinem 

(polityczna poprawnodc!) oraz kartografa 
Wally'ego, co postanowil 

zostad piratem (ale mu 

nie wyszlo). Gracz, ktdry 

mial do czynienia z 

poprzednimi cz?dciami 

b?dzie mial wrazenie deja 

vu. Tak jak w cz?dci 

pierwszej, musimy 

skompletowad zalog? i 

zdobyd statek. Znowu 

wyjmiemy swdj kordelas 

zza pazuchy, gdyz... 

ZNOWU SAWALKI NA 

RIPOSTY SLOWNE!!! 

Jedna z 

najzabawniejszych 

konkurencji calej serii 

Skompletowaf zalog?, kupil uzywany statek (od 

niejakiego Stana) i wyruszyl na poszukiwania 

legendarnej Malpiej Wyspy. Odnalazl jq, przy 

pomocy zamieszkujqcych wysp? kanibali i malp 

dotarl do kryjdwki LeChucka oraz zdobyl wycigg 

ze specyficznego korzenia (uzywanego w 

obrz?dach magicznych voo doo), przy pomocy 

ktorego pozbyl si? LeChucka i odzyskal dam? 

swego serca 

W drugiej cz?sci zwigzki Guybrusha z Elaine 

jakby nieco ostably. Nasz bohater postanowil 

udac si? na poszukiwania legendarnega (i o 

dziwnie swojsko brzmiqcej nazwie) skarbu[:r„Big 

Whoop". Podczas wielu burzliwych przygod 

znow spotkal Elaine, Stana (bytego Szkutnika, 

obecnie Trumniarza) no i oczywiscie ponownie 

Po prawej: 
Zawsze lo lepsze fill 
szorowanle pokladu. 
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zndw powraca. Tym razem b?dziemy je staczali 
na pokladach statkdw, na ktdrych wla6nie 
dokonujemy abordazu. I jak dawniej na koncu 
stoczymy walk? z mistrzem w postaci Kapitana 
Rottinghama. 

I tu ciekawostka. Zanim dokonasz abordazu 
statku, nalezy go uszkodzid. Mozemy to zadanie 
zlecid swojemu pierwszemu oficerowi 
McMuttonowi tub, jezeli czujemy si? na sifach, 
dokonujemy tego sami. W przypadku drugiej 
opcji otrzymujemy cod w stylu walki morskiej z 
„ Pirates”. Wykorzystujqc odpowiednio wiatr i 
umiej?tnie oddajqc salwy z dzial, pacyfikujemy 
przeciwnika. Jest tez nawi?zanie do cz?sci 
drugiej. Mianowicie mamy dwa poziomy 
trudnodci. W tym tatwiejszym niektdre 
problemy sq uproszczone, a innych nie ma w 
ogdle. Natomiast poziom trudniejszy zawiera to, 
co tygrysy lubiq najbardziej tuwaga recenzenta: 
wtqczcie sobie od razu ten trudniejszy, bo 
pdjdcie na latwizn? zniszczy warn zabaw?). 

Grafika jest przedliczna. Rysunki s? doktadne, 
utrzymane w starej dobrej konwencji LucasArts. 
Nieznaczne znieksztalcenie jest juz cechq 
firmowq tej serii. Podczas gry wielokrotnie 
b?dziesz nagradzany dwietnymi animacjami. 
Niezwykle barwnie wyczarowano - bo trudno 
uzyd innego okredienia - krajobrazy. Sq 
kwintesencj? opowiedci o piratach - w koncu 
kazdy z nas wyplywal kiedyd w rejs z Johnem 
Silverem, prawda? I nie ma znaczenia, ze 
prawdziwi piraci byli mato schludnq i pociqgajqcq 
zgrajq, nie majqc? niczego wspolnego z zalogq 
kapitana Blooda, Wazne sq pewne archetypy - a 
w nie wladnie graficy z LucasArts utrafili 
bezbl?dnie. 

Odr?bnq sprawq jest muzyka. Oczywidcie przez 
caly czas gry sfyszysz kilka znanych ci juz z 
poprzednich cz?dci motywow, ale za kazdym 
razem brzmiq nieco inaczej i dopasowane sq do 
nastrojdw gfdwnego bohatera. I oczywidcie 
dwietne dzwi?ki ilustrujqce wszystkie niemal 
czynnosci bohatera. Znakomicie podlozono tez 
gtosy - LeChuck mdwi jakby z dna beczki, z 
jakimd niesamowitym przydechem... doprawdy, 
robi wrazenie. Przezabawny jest moment, w 
ktdrym Guybrush wdycha w pluca hel i zaczyna 
bwierkad jak facet, co zjezdzajqc po por?czy 
natknql si? na gwdzdZ. W ogdle synteza mowy 
jest bardzo wyrazna, aktorzy mdwiq ze dwietnq 
dykcjq, nie ma wi?c problemdw w stylu „co ten 
facet powiedzial?". Mozna spokojnie grad bez 
napisow, Jezeli jednak ktod je lubi, to prosz? 
bardzo - sq, co niestety rzadko si? juz zdarza (a 
gluchoniemi to co?). 

800-set mozliwych... i lista prac cofnie si? 
niczym fala przyplywu dla Mojzesza. To jest to! 

Osobiscie dalbym tej grze 10/10, choc uczciwie 
trzeba przyznac, ze na ocenie tej ciqzq 
sentymenty cz?dci poprzednich. Trzeba jednak 
przyznac, ze autorzy dobrze wywiqzali si? z 
zadania. Udalo im si? w sensowny sposob 
powiqzac wszystkie stare wqtki, a takze 
stworzyc ciekawq i zabawnq fabul?, ktdra za 
bardzo nie kloci si? z poprzednimi. 

Na koniec ciekawostka. Posiadacze czytnikow o 
podwojnej pr?dkosci (a jest jeszcze ktod taki?) 
powinni si? ucieszyc. Mimo, ze animacje sq 

Gracz ma tez dodd duzq dowolnosc - wiele 
rzeczy moze zrobid, choc nie wszystkie majq 
sens - otwiera wiele szuflad, szaf, zaglqda w 
rozne szczeliny (uwaga - zajrzawszy do jednej z 
nich trafiasz na Melee Island do pierwszej 
cz?dci gry) i wszystko to rzeczywidcie wykonuje, 
chod czynnosci owe wcale nie popychajq gry do 
przodu. Dowodzi to sporego szacunku, jakim 
tworcy obdarzyli gracza - mozesz robic sporo, 
chocby po to tylko, by zobaczyc niekiedy cos 
zabawnego. W pewnym momencie skonczysz 
niespodziewanie gr? - dostajqc 0 punktdw z 

U gory: 
Le Chock wlecznle lywy- 

Na dole: 
No to co panowle? 
Walnlemy sodie po lulle. 

petnoekranowe w 16 bitowych kolorach, to 
przeskoki w animacjach sq minimalne. 
Natomiast ci z was ktorzy ciqgle kiblujq na 8 
bitowych kartach muzycznych fa sq tacy?) 
niech nie przejmujq si? zbytnio. Na 8 bitowym 
Sound Blasterze Pro muzyka jak w dyskotece 
[pirackiej). 

Producent: 
LucasArts 

Wymagania: 
Pentium 100,16MB 
RAM CDx2. Win 95 

Dystrybutor: 
IPS 
tel.(022) 6^ 22766 

Internet: hltp:/Avww lucasarts com 



Myth; The Fallen Lords 

Mu Iibz przupw ns Oilpuczynek czy uzupelnie zapasftw, 

Atmosfera otaczajqca ten produkt juz od 

pewnego czasu systematycznie g?stnieje. 

Wydostajgce si? czasami na swiatto dzienne 

fakty tylko podsycajq zar tkwiqcy w sercu 

kazdego pnawdziwego stratega. Dziwne? Jesli 

ktos choc raz zobaczyl screeny lub pogral w 

wersj? demo, wie, ze jest to reakcja jak 

najbardziej prawidtowa. Po prostu az bije z nich 

cos wielkiego a w powietrzu unosi si? fantom 

milowego kamienia znaczqcego kolejng faz? 

rozwoju gatunku. Teraz przyszta jednak pora nie 

na jakis kolejny news, preview czy „w 

produkcji", ale na cos duzo bardziej rzeczowego, 

Dostqpilem bowiem niemalego zaszczytu i 

moglem pograc w petnq wersj? gry zanim 

jeszcze oficjalnie ujrzata swiatto dzienne, 

Zaprawd? wielki byl to honor, a oto, licznie 

zebrana gawiedzi dlaczego. 

Na poczgtek maty wst?p teoretyczny. Gry 

strategiczne dzielQ si?, ogolnie rzecz biorgc, na 

zaczynajgce si? albo na straconej pozycji, albo w 

przededniu jakiegos natarcia. Przy czym, prdcz 

same] walki, trzeba sobie jeszcze zazwyczaj 

zapewnic staty doptyw surowcow, by zwyklych 

kmiotow wyszkolic na chlub? i ozdob? armii. A w 

praktyce? Well (po angielsku studnia, 

ewentualnie sposob na rozpocz?cie zdania - 

odpowiednik polskiego Plcdz"), i tym razem 

zaczyna si? podobnie - sytuacja beznadziejna, 

wojsko takie sobie, Jest jednak i pierwsza 

roznica - kompletny brak ekonomicznej strony 

wojennego zamieszania. 0 tyle sensowny, ze 

wszyscy wokoto walczg o przezycie, wi?c na 

przyktad ptacenie za zywnosc bytoby niezbyt na 

miejscu, Wprawdzie niektorzy ludzie malego 

serca nawet w takiej sytuacji probujq si? 

wzbogacic, jednak zaplata dla nich moze bye 

tylko jedna - strzala w plecy podezas panieznej 

ucieczki, Nie zastugujg na nic wi?cej i takiz jest 

na nich wyrok wykonywany w drugiej misji. 

Amen. 

Humer01/96 



Po lewej: 
Byl sabie damek 

Po prawej: 
Inle ma ]ui domka 

strat u wroga, tyle ze ich ilosc jest scisle 
ograniczona - tylko cztery tadunki na brod?. 
Lucznicy s? mniej zabojczy, ale i ich zasi?g jest 
odpowiednio wi?kszy a w duzej ilosci tez robiq, 
co powinni. Nalezy tylko trzymad wrazych na 
odleglodc, inaczej zarowno oni jak i krzaty 
padaj? w zastraszajqcym tempie. Do walki w 
zwarciu przeznaczona jest przede wszystkim 
piechota - zarowno ta ci?zka dost?pna juz w 
pierwszej misji, jak i dochodzqcy niewiele pozniej 
berserkerzy. Jedynym przedstawicielem kasty 
czarujqcych jest w poczqtkowym okresie 
podroznik, mog?cy uleczyc paru rannych - 
niestety zapas jego ziot ulega bardzo szybkiemu, 
w stosunku do potrzeb, wyczerpaniu. 

Na pocz?tek takie sily s? w pelni wystarczaj?ce, 
jednak w spotkaniu z co bardziej makabrycznymi 
wrogami szeregi przerzedzaj? si? w 
zastraszaj?cym tempie. Wystarczy pograc 
troch$ w demko tdruga misja), by w petni 
zrozumiec o co chodzi. Ale to i tak nic w 
porownaniu z gosciem z dziesiqtej czy jedenastej 
bitwy: armia wspaniale ustawiona w szyku, z 
przodu krzaty, za nimi lucznicy, po bokach 
piechota i berserkerzy; nagle wpada jakies 
monstrum, sieje blyskawicami na lewo i prawo - 
w ciqgu dziesi?ciu sekund z armii zostaly same 
niedobitki... Na szcz?scie dochodzq nowe 
oddziaty, stare podnosz? swoje kwalifikacje, 
stowem; da si? tprze]zyc. Moze nie za 
pierwszym razem i nie za drugim, ale mozna 
bylo przeciez grac na nizszym poziomie. 

Poziom trudnosci mozna zmienic na samym 
pocz?tku kampanii: do wyboru jeden z pi?ciu, 
wraz z ocenq kompetencji dowodcy. By 
trudnosci nie sprawiala .mbstuga" samego pola 
walki, przewidziano takze misj? wprowadzaj?c? 
w jej tajniki. Wtasciwa kampania sktada si? z 
dwudziestu pi?ciu bitew. Jako wst?p mozna 
obejrzed r?cznie rysowane animacje w stylu 

i 

Po lewej: 
armia 1 +armia 2 = 
dla septiw 

rai 

Beznadziejnosd polozenia i ogolne przygn?bienie 
oddane jest w sposob catkowicie i kompletnie 
doskonaly. Z nastrojem wprowadzanym przez 
muzyk? i glos lektora konkurowac moze chyba 
tylko Incubation, z tym ze s? to „troszeczk?" 
rozne pradukty. Chociaz podobienstw par? jest 
- kazdy w'djownik ma swoje imi?, ktore mozna 
zresztq zmienid na bardziej odpowiadajqce, a w 
miar? powi?kszania si? liczby naci?c zdobiqcych 
luk czy pochw? miecza zwi?ksza si? jego 
wartosc bojowa. Jak to jest jednak ogolnie w 
tego typu grach przyj?te, lucznik nie stanie si? 

leci w powietrze, zostawiaj?c maly lej... Nie ma 
mowy o tajemniczym znikaniu pozostafodci po 
walce, wszystko pozostaje az do konca bitwy. 
Mylitby si? jednak ktos uwazajqcy Mytha tylko 
za tadniejsz? wersj? tamtej gry. Duzo wi?kszy 
nacisk potozono bowiem na poszczegolne 
jednostki, a nie na oddziat jako catodd. Mozna je 
dowolnie grupowac w sposob znany ze 
wszystkich obecnych RTS’dw - takich wlasnych 
oddzialdw moze bye az dziesi?d i to bez limitu 
wojow w kazdym. Do tego dochodzi mozliwosc 
ustawienia kazdego oddzialu w szyku - jedna z 
dziesi?ciu formaeji do wyboru w zaleznosci od 
sytuacji taktyeznej. Jest to zresztq jedyna 
szansa na zachowanie kontroli nad walk? i 
zapobiegni?cie totalnemu chaosowi, 
doprowadzaj?cemu do kl?ski w czasie krdtszym 
od napi?cia luku, Zolnierze utrzymuj? bowiem 
szyk tylko do rozpocz?cia walki, a potem juz 
tylko siekaj? na lewo i prawo. Po skonezonej 
walce mog? wi?c stac wszyscy w kupie i 

wystarczy jeden malutki granat... 

Skoro juz jestesmy przy 
granatach i lukach. Jednostek 
na poczqtku nie ma niestety 
zbyt wiele: lucznicy, ci?zka 
piechota i krasnolud 
[ewentualnie krzat, jak chc? 
autorzy nowego tlumaczenia 
Tolkiena), Najwi?kszy potencjal 

bojowy maj? krzaki, znaezy si? 
krasnoludy, e...to znaezy krzaty, 
b?d?ce jednoczesnie wspaniatym 
przyktadem potwierdzajqcym 
przyslowie: „kto krzatem wojuje, 
od krzata ginie". Wystarczy rzucic 
ow cudowny krasnoludzki granat na 
kogos stojqcego wyzej. Dzi?ki 

kochanej grawitaeji spektakl z 
lataj?cymi r?czkami i ndzkami naszyeh 
zapewniony. Do tego nie wszystkie 
wybuchaj?, nie ma nawet okreslonego 

czasu, po jakim to robi?, gdy juz 
zechc?. Przy pewnej wprawie siej? 
jednak zniszczenie tarn, gdzie 
powinny i kiedy powinny, 
przebijaj?c skutecznosci? 
wszystko inne. Dodatkow? 

umiej?tnosci? malych brodaezy jest 
stawianie min. Zastosowanie 

podobne do granatow - wywotanie duuuzych 

Myth wykazuje takze duze 
podobienstwo do wydanego w 
zeszlym roku tdla wielu jest to 
nadal najlepsza strategia fantasy] 
Shadow of the Hornet Rat. 
Zastosowano tutaj bardzo 
podobny widok pola walki z 
mozliwosci? dowolnego 

^ustawienia kamery. Tyle 
tylko, ze wszystko zostato 
znaeznie bardziej 
dopucowane i urealnione. 
Jest i padajqcy deszcz i snieg. 
mozna chodzic po wodzie, teren 
nie jest plaski, tylko rozs?dnie 
pofatdowany a las w koncu nie jest 
scian? z nalozon? tekstur? tylko 
pojedynczymi drzewami rosn?cymi w 
kupie. Zolnierze w grzqskim terenie 
zostawiaj? slady, a trupy... hm, po 
prostu widac, ze wojna do 
najprzyjemniejszych rzeezy na tym 
swiecie nie nalezy. Na pobojowlsku 
walaj? si? zwloki, ziemia ma pi?kne 
karmazynowe zabarwienie. Wystarczy rzucic w 
takie miejsce krasnoludzki granat, a wszystko 

nigdy ci?zk? piechot?, co w grze Bluebyte’a bylo 
jak najbardziej mozliwe. Nie mozna takze 
rekrutowad nowych zotnierzy, ale za to nasz 
oddzial nie jest odosobniony i w miar? 
regularnie otrzymuje uzupelnienia - nie zmienia 
to oczywiscie faktu, ze nowi s? w kolorze 
lisci na drzewach wczesnq wiosn? i 
swym or?zem najlepiej nie wtadaj?. 

/ 

Hamer n/S< 



Recenzje 57 

Po prawej: 
Razi laki tilyskawlcami 
nlczym imperatoi 7 
Gwiezdnvcti Wojen 

[uwaga, uwaga] Disneya. Nie, to nie jest 
pomylka, kreska prawie ta sama - nie b?d? 
ukrywat, ze trzeba si? z tq innowacjq oswoic. 
Prbcz ..bajek" jest oczywiscie dost?pny 
normalny briefing, z mapq calej krainy, przebytq 
juz ku zwyci?stwu drogq i przemysleniami 
dowodcy czytanymi na glos. I tutaj nast?pna 
uwaga, tym razem duzo wazniejsza: wszystko to 
b?dzie przez rodzimego dystrybutora 

spolszczone! Wypada tylko zywic nadziej?, ze 
jakosc tlumaczenia b^dzie pordwnywalna z 
polskq wersjq Dungeon Keepers. Ale nawet i to 
nie wyczerpuje wszystkich krokow podj?tych 
przy lokalizacji tytufu - dost?pny bowiem b^dzie 
nawet polski serwer do gry sieciowej, moze 
troszeczk? na wyrost, ale akurat na t? gr? 
warto poswi?cic troche zlociszy na myto dla 

TPSA. 

U gory: 
Prnces przeabiazenia laiwy 
wdoraslego krzata 

Wojownicy 
Niedobitki z armii rozbitych wcze^niej przez 

Upadlych. Noszq kolczugi i metalowe tarcze 

chroniqce (czasami) przed dzidami 

Podroznik 

Pomimo wyglqdu moze swq lopatq rozlupac 

niejednq czaszk? Jego prawdziwq zaletq jest 

jednak umiej?tnosc leczenia swoich oraz 

niszczenia Nieumarlych 

fir'Bolg 
Czlonkowie tej rasy sq bardzo slabi w 

bezpo£rednim starciu, ale dobrze poslanymi 

strzalami mogq przetrzebic szyki znacznie 

potqzniejszych wrogtiw 

Berserkerzy 

Nie znajqcy strachu ludzle z dwur?cznymi 

mieczami, Dziqki duzej szybkosci i odpornosci 

na rany w szostk? mogq rozwalic kazdego - co 

zresztq czqsto czymq. 

Krasnoludy 

Jeden koktajl molotowa rzucony przez 

brodacza robi imponujqcq wyrw? w szeregach 

wroga. W bezpoSrednim starciu sq jednak 

gorsi nawet od lucznikdw 

Thrall 

Najglupsi i najliczniejsi ze slug ciemnosci 

Wystarczajqco wytrzymale by dojsc i uzy£ 

swego wielkiego topora 

Trow 

Jego taktyka jest ujmujqco prosta - zabic 

wszystkich i kazdego Po prostu chodzqca 

maszyna do zabijania 

Myrmidons 

Istniejq tylko dzi?ki bandazom i zqdzy krwi. 

Poruszajq si? bardzo szybko - co wolniejsi nie 

zdqzq nawet krzyknqc za strachu na widok 

ich dlugich nozy. 

Ghcils 
„Ulubiency" krzatow: szybcy, dobrze walczq i 

mogq zrobic uzytekz pozostawionych przez 

brodacza na zlemi min 

Soulles 
Duzo wolniejszy odpowiednik lucznikow 

Mogq uzywac swych zatrutych wluczni do 

walki wr?cz, ale najgrozniejsi przy ataku z 

daleka. 

Jak mozna si? z poprzedniego akapitu domyslac, 
kampania nie jest jedynq formq rozgrywki. Tryb 
multiplayer mozna uruchomic na szcz?scie nie 
tylko korzystajqc z dedykowanego serwera. 
Wystarczy do tego wlasny adres IP, siec lokalna 
lub modem i juz mozna si? oddawac rozkoszom 
wojny w szesnastu za jednym zamachem. Co 
jest swego rodzaju nowosciq w tego typu 
grach, mozna przejsc przez calq kampani?, Flusy: 

• Mmupwt 
• w&tm wflto [tn 
• ifiraj: 
• etaumift 

Minusy: 
• mm n « 

jatin taktiMie. BU 

ammaUto* 
M irmnaici 

Ocena; 

3 

walczqc rami? w rami? ze wspolnym wrogiem. 
0 Capture the Flag czy Team Play nie warto juz 
chyba pisac, jest to obecnie standard. 

Aby nie byfo jednak tak idealnie, warto 
wspomniec co nieco o postaciach: sq to 
zwyczajne dwuwymiarowe bitmapy i chociaz 
bardzo doktadnie wykonane to jednak taka na 
przyklad dynia ze wszystkich stron wyglqda tak 
samo. Nie jest to duzy minus, w kazdym razie 
nie ma zadnego wptywu na samq gr?, ale to 

najpowazniejsza wada Mytha, jakq udalo mi si? 
znalezc - a to juz o czyms swiadczy. Ciekawi 
mnie tylko, kiedy pojawi si? pierwsza w pelni 
trojwymiarowa strategia z naturalnym 
otoczeniem - ta jest jak na razie najblizsza celu. 
Poza tym trzeba sobie uswiadomic pewien w 
miar? oczywisty fakt: na screenach mamy 
grafik? z 3Dfx, bez akceleratora gra pojdzie i to 
nawet calkiem rzesko, ale nie ma co 
porownywac jakosci obrazu. Coz, nie ma lekko 
(zwfaszcza dla portfelal... co nie zmienia jednak 
faktu, ze gra powinna si? znalezc na liscie 
zakupow kazdego szanujqcego si? Gracza. Po 
prostu nie wypada nie widziec kolejnego duzego 

kroku na drodze ku idealowi. 

Wymagania; 
p mt leM&flARGDti. 
Win 35/ NT 4.0 

Internet; ntrp^^vww.aidosxom 

Hunter 81/W 



Recenzje SB \ 

o mrocznej nazwie EVL Syndicate], Naprzeciw 
organizacji przestppczej stojg strozowie 
porzqdku, czyli Virtua City Police Special 
Investigations Unit, z jej trzema wyszkolonymi 
agentaml Specjalny trening onaz 
zaawansowane techniczne wyposazenie 
umozliwia nielicznym osobowo agentom walczyc 
z hordami przest?pcow dysponuj^cych 
helikopterami, bronig maszynowg, granatnikami 
i innymi tego typu niespodziankami. Agent moze 
odpowiedziec wlasciwie tylko jednym: 
zmasowanyrn ogniem z policyjnego rewolweru, 
ktdry na dodatek wciqz trzeba ladowac (co 6 
kul), Na szcz^scie od czasu do czasu w jego 
r^kach znajdzie si§ porpczny karabin 
maszynowy, shotgun lub magnum. Bardzo 
przydatny jest rdwniez system celowniczy, 
automatycznie namierzajgcy poszczegolnych 

sprawiedllwosci Ill'S Jamas Gflflla, 

Mstaltiiae! felly 

Tfsouilo/iinig: I nags 

SzyJjki i bezwgl^dny Jezelia 
musi wyciqgnqc bron z 
olstra, uwaza, ze ktos 
dostal wtasnie wyrok 

smierci bez mozliwosci 
apelacji, Co ciekawe lubi 
spekulacje intelektualne, 

czyli potocznie mdwigc: 
lubi myslec (np. 0 tym co 

bpdzie na obiad). 

Doskonaly strzelec, swietnie radzf 
softie-w extremal me r^Hkich 

Btrategiczme sytuacjach 
[np, gdy wola go dobrze 

zbudowana platynowa 
falcrndynka, 3 on musi wfiftft 

do..piacbu strzelajqcych 
przed spozywczym pandwl. 

l Lubi powtmztjz w/g 
nfego. sens sprawiedliwoSci 

lezy w magazynkti jego 
rewoiweru. 

Nazwisko: JaitBl Mai'stiall 
PstmtfQ/fmiif: Janet 

Now a osoba w zespole, 
do tego kobieta. 

Niestety 
specjalistka od walki 

wrpcz, jak rdwniez 
psycholog 

ny. Swietnie 
sobie radzi, jednak 

powoduje pewne 
wasnie miedzy 

pozostafq czpsci^ 
teamu. 

ie Agenta nie byloby nic 
warte, gdyby nie kamizelka kuloodporna. 
Niestety jej wytrzymalosc jest ograniczona, co 
oznacza, ze po kazdym postrzeleniu tracimy 
jeden z czterech punktdw zycia (standardowo 
agent ma pipe „zyc”). 

Gra sklada sip z trzech duzyeh etapow 
(Beginner, Medium, Har'd I, ktore sq oczywiscie 
odpowiednio stopniowane co do trudnosci. 
Poniewaz w poszczegolnym ukladach mamy 
kilkakrotnie mozliwosc wyboru drogi poscigu, 
kazdy poziom mozna przejsc na kilka sposobdw. 
Kazdorazowo na koncu ukladu oczekuje na nas 
Boss, z ktorymtrzeba sip zmierzyd, by przejsc 
do kolejnego poziomu gry. Jezeli komus uda sip 
skonezye wszystkie trzy poziomy (kolejnosc 
dowolna), bpdzie mogl.zmierzyc sip z 4 
SuperBossem, wienezge dzielo zniszczenia, 0 * 
pardon! - na zawsze wprowadzajqc lad i 
porzqdek w Virtua City, 

W kazdym ukladzie mamy okreslone zadanie do 
wykonania. Agent moze trafic do metra, gdzie 
podlozono bombp, moze sip zdarzyc, ze bpdzie 
trzeba uratowac porwanego burmistrza itd. W 
ogole bardzo podobala mi sip dynamika i cipgla 
zmiana scenerii w grze, To juz me tak jak 
starozytnym Mutant Zombie, gdzie niemal jak 
pod sciang, dokonuje sip egzekucji przeciwnikow. 
W Virtua Cop 2 biegniemy w ciele bohatera po 
korytarzach metra, wielopoziomowych 
parkingach, wpadniemy do ppdzqcego 
pociggu, desperacko przeskoczymy z 
wagonu na wagon 
mkngcego 
expresu. 
Na pewno 

Po prawej: 
Jezell m ma ocholp 
zobaezye wlasny mozg 
wyslarczy podsunac glows 
lemu zawodnlkowL 

Jak widac technika ruszyla nieco do przodu 
przez te parp latek, 0 czym mozemy sip 
przekonac, uruchamiajgc nowego Virtua Cop 2. 
Giera wyglgda naprawdp swietnie, mimo ze nie 
obstuguje akceleratora grafieznego. Jezeli ktos 
nie miat okazji zetkngc sip 1 Virtua Cop, to 
wyjasniam, ze gra polega na masowej 
eksterminacji pojawiajqcych sip wciqz w polu 
widzenia zfoczyhcdw (n3lezgcych do supergangu 

, Pit! Pal! 1 

I Virtua Cop £ 

IN zamierzclgiyci! czasacb, gdy SpsBlPinii byl 

jeszcze mum wart? olmmitMng (8 

pi'zwoilycii miesipcznycii peasji) i niesamowicie 

szyiiki], z dreszczykiam rukoszy wpalpymiai 

si? wivj^ikly, czamo-taly kineskop ielawizapa. 

Po guiitein 

piywafWIjIki mWaiipaeik. OczywGie 

spog!?<M na liilliriip? fegaisp 

kineskapie ala iiyii pajawaidsitiB 

iimysl.owsj, Za pumet in&tep pHm3 

oi?lo¥l|:lk(i)||wiitiat m® lak mail § 

WC, sosfen „zasMc a iis 

oczywi&le jiiianykafiska konsola" Ago! 
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nie zabraknie nikomu efektownych poscigow 

samochodowych, kraks, zderzen, wybuchow, 

katastrof, ktore sypig si? jak z r?kawa w 

postaci catej masy animacji towarzyszgcej 

gldwnemu zadaniu. W restauracji zbijemy 

bateri? butelek i kieliszkow, za ktorymi 

schowali si? gangsterzy, rozstrzelamy glosniki 

oraz szaf? grajqcq, poslemy w diabty telefon i 

wszystkie szyby. W kuchni rozsmarujemy na 

scianach nie tylko przeciwnikow, ale i owoce 

ulozone elegancko na blatach, zagramy 

rowniez metalowg melodi? na garnkach i 

patelniach - to tylko utamek atrakcji. 

Nie mozna zapominac o gangsterach, Tychze 

jest kilkanascie „gatunkdw". Oprocz typowych 

facetow w czarnych garniturach i luznych 

marynarkach, znajdzie si? tez zakazany 

typ w wyciggni?tym podkoszulku 

czy oddziat najemnych zolnierzy, 

Dla zwolennikow integracji z 

Japonic przewidziano odzial 

zlozony z czlonkow Yakuzy, 

Jezeli jednak zbyt niedbale 

b?dziemy rozdawac 

przyjemniaczkom 

kulki, na pewno 

zahaczymy 

pociskiem 

niewinnych 

gosci, 

przechodnidw, 

pasazerow, mowigc 

krotko - szarych, 

normalnych ludzi (za 

zastrzelonego cywila tracimy jeden punkt 

zycia), Bandyci sg przebiegli, cz?sto zdarza 

si?, ze zaslaniajg si? cywilem. Typowa 

sytuacja, gdy gosc trzyma wrzeszczgcg bab? i 

zza jej obfitych ksztaltow sypie do nas z 

maszynowego, Dynamika akcji to rowniez 

zaskoczenie. Kilkakrotnie mialem szeroko 

otwartg ze zdziwienia buzie i wybaluszone 

ocz?ta, Dla przykfadu - sypi? g?sto srutem w 

przeciwnikow i posylam ich wszystkich 

na deski, odwracam si? 

i nagle dostaj? 

siekierg 

mi?dzy oczy, 

a na 

dokladk? juz 

leci w mojg 

stron? granat. 

Tekie zdarzenie 

| to standard, do 

r jest bardzo 

duzym plosem 

gry (nie mam na 

mydti nipzego 

zdroznego, chodzi mi tylko o element 

zaskoczeniaL 

Jezeli znudzi Warn si? opcja Arcade, proponuje 

przeniesc si? na strzelnic? (wfasciwie to 

najlepiej pobawic si? w tym trybie, zanim 

zaczniemy grac). Na jednej z trzech lokacji 

mozemy sprawdzic szybkosc oka i celnosc 

giwery, Jest to typowy pojedynek 

rewolwerowcow, z tym, ze szans? na 

zwyci?stwo minimalizuje wi?ksza niz si? 

przyj?lo liczba przeciwnikow, Oznacza to tyle, 

ze smazy do nas kilku nachalnych 

jegomosciow, plus faktyczny przeciwnik, 

ktorym jest ktorys z Agentdw Virtua Cop. 

Jezeli bardzo szybko wyslemy do Krainy 

Wiecznych towow oprychow oraz uda nam si? 

1 iM'l_. 
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53 Recenzje 

Ukiad 1 Boss: Bobbie Louise 

Lider w ciemnym downtown. Zorganizowal napad 

na sklep jubilerski. Jak si? przekonacie, lubi 

rzucac nie tylko celnymi wigzankami, ale i 

beczkami, jak rowniez produktami rodzimego 

przemyslu samochodowego. Poza tym dysponuje 

dose skuteezng rakietnieg. 

Ukiad 2 Boss: Aero-Divers (5 sztuk) 
Paramilitarna jednostka, rejestrowana za 

kidnaperstwo. Preferujg walk? powietrzng, 

zasypujgc przeciwnika tonami rakiet, Poniewaz 

jest ich pi?ciu, bardzo ci?zko Jatajacych 

Czestmirow" zestrzelic, nie traege punktow zycia. 

Uwazam, ze sg najtrudniejszymi przeciwnikami w 

grze, chociaz, gdy dobrze polaskotac pociskami, 

p?kajg jak baloniki (w przenosni). 

Ukiad G Boss: Garse Bradley (oraz .czolg Garseja") 
Dawodca paramilitarnej organizaeji terrorystyeznej. Bradley 

posiada sekretng baz? w Virtua City. Oprocz dwoch wozkow 

dzieci?cych „J?drus", trzyma w niej cudo techniki, ktore z 

grubsza przypomina czolg. Oprocz 

standardowych pociskow, sieje to to bardzo 

dokuezliwg drobnieg niewiadomego kalibru. 

Czolg Bradleya wybucha bardzo efektownie, ; 

czego ten wcale si? nie cieszy. W finale walki 

rezygnuje z techniki na rzecz por?cznego 

klueza francuskiego. 

A 

Finalny Boss: The Masi'e^minc 
.Mistrz umyslu" czy raezej ..mistrz intelektu'1 

ewakuuje si? sterowcem. Biedaczysko spada 

razem z palgcym si? kadlubem po celnej serif, 

Na dodatek musi jeszcze walczyc. Nie dziwota 

wi?c, ze jest dose poirytowany. Dysponuje 

pospolitymi rakietami oraz niepospolitym mieczem, 

ktorym straszy dzieci na podworku. Kiedy si? denerwuje, 

lecg z niego iskry (nie do konca wiadomo, czy wydobywajg 

si? z Bossa, czy z mieczaT „Duzo halasu o nic" - tak mozna by 

strescic Mistrza w jednym zdaniu. Aha! Umie jeszcze latac. 

Po lewej 

na dole: 
System celowniczy 
umozliwlawyliicie bionlz 
atont przeciwnika. 
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□cena: 

ustrzelic agenta - wygrywamy starcie. Jezeli 

nie, oglgdamy swiat przez dodatkowy otwqrek w 

czaszce. 

Warto podkreslic, ze gra oferuje rozbudowany 

zestaw opeji multiplayerowych. Mozna 

sprobowac rozgromic gangi we dwoje na jednym 

komputerze (dwa celowniki). Polgczymy si? 

rowniez przez modem, Na co bardziej 

niecierpliwych czekajg takze protokoly TCP/IP i 

IPX, a wi?c .zabawy kupa", jak to spiewal 

niegdys Kazik Staszewski. Jedyne czego moze 

Warn zabrakngc, to dobrej niuzyki. Co prawda 

rz?zi caly czas nasza wysluzona pukawka, 

przydalo by si? jednak cos ostro przyprawionego 

do tak zach?cajgcych widoezkow. Poza tym nie 

mialem z Virtua Cop 2 zadnych bolgczek, dzi?ki 

czemu mog? wystawic mu zastuzong osemk?. 

Producent: 
Sega 

Wymagania: 
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NHL 98_ 

pomykafoeych po lodzie z lekkoscia, i 

sip ich wygiqd. Duza ilosc oshraniaczy. 

amecykanskiego. Nie ms sip zresztp co dziwic - 

ten sport jest wybitaie kontaktowy, a co za tym 

idzie, tiardzo wldowiskowy. Niestely, trzeba bye 

naprawdp doOrym, zeby zagrac w jakiejs 

druzynie, nie mawipc juz a ligach zawodowycii, 

takiciijaknp. amerykanska NHL 

Pq prawej: 
Chyha nigdy juz nie 
dDezekamysie .ou&liki”, 

ktora nie wyglgdalatiy iak 

aiedosmazony nalesnilL 

Yasiu 

Po uruchomieniu (i obejrzeniu intra), po raz 

kolejny w produkcji EA zaskoezyl mnie 

wyglqd menu. Wszystkie statyezne screeny 

sq po prostu genialnie zrobione. Ladne, 

kolorowe obrazki w tie a na nich napisy i 

ikonki. Niby nic takiego ale wysoka 

rozdzielczosc i 16 bitowa paleta kolorow 

robi swoje. Ponadto czlowiek, ktory 

zajmowal si? tzw. designem naprawdp 

dobrze wykonat swojq prac?, a to si? ceni. 

mamy tryb sezonowy, po wybraniu ktorego 

mozemy rozegrac 25-cio lub 82-meczowy 

sezon ligi NHL Oczywiscie nie polega to tylko na 

rozgrywaniu kolejnych spotkan. Pomi?dzy nimi 

mozemy zajmowac si? transferami zawodnikow, 

ustalaniem skladu naszej druzyny, a takze 

taktyki, jakq b?d? stosowac zawodnicy podezas 

meezu. W tej opeji zawarte sq tez rozgrywki 

playoff, a takze wr?czanie nagrod na koniec 

sezonu. Wszystko to pi?kne, ale jest jeden 

mankament - zeby rozegrac petny sezon 

skladajqcy si? z 82 spotkan, trzeba bye 

masochistq, szczegolnie jesli czas tereji 

ustalimy na 20 minut. Albo tez poswi?cic par? 

tygodni zycia... 

Dlatego bardziej niecierpliwym graezom wielce 

przydaj? si? tryby playoff i tournament. Ten 

pierwszy sluzy do rozegrania maksymalnie 7 

serii meezow a celem, jaki temu przyswieca, 

ale szcz?scie sprawa nie jest 

beznadziejna, bo dzi?ki firmie 

Electronic Arts i jej serii EA 

SPORTS mamy znowu okazj? zagrac 

w hokeja. Pisz? ..znowu", bo NHL 

98 jest jakby kolejn? wersjq gry, 

jednak dodd mocno rozniqcq si? od poprzedniej. 

EA podobnq taktyk? stosuje do kilku innych 

tytulow tnp. NBA] i dzi?ki ciqgtej pracy nad nimi, 

gry te stajq si? coraz lepsze. Sam nie jestem 

fanatykiem ani nawet fanem hokeja, ale w NHL 

98 grato mi si? po prostu przyjemnie i radosnie. 

W pudelku z grq znajdziemy plyt? (i to 

kompaktowq, a nie jakqs tam analogowq], 

instrukcj? i kart? referencing W tej pierwszej 

znajduje si? dokladne omowienie wszystkich 

opeji gry, sterowania itp. Wszystko opisane 

zwi?zle, ale na tyle doktadnie, ze nie ma 

problemu z rozeznaniem si? co jest 

co. Natomiast karta referencyjna 

to tjak sama nazwa wskazuje] 

cienka ksiqzeczka, w ktorej metodq 

lopatologicznq objasniono caty 

proces instalacji a takze 

ewentualne problemy, jakie mozna 

napotkac podezas uruchamiania i 

grania, Cale szcz?scie nie byta ona 

potrzebna w moim wypadku i 

podejrzewam, ze mala cz?sc uzytkownikow 

gry do niej zaglqda, bo gra raezej nie sprawia 

problemow. 

Podobnie ceni si? spore rozbudowanie menu, 

duzq ilosc opeji i latwosc poruszania si? w ich 

obr?bie. Zeby nie bye nieslownym, przybliz? 

nieco owe opeje i podopeje, bo w grze 

sportowej jak wiadomo bardzo wazne jest, zeby 

uzytkownik mogl przystosowac gr? do wlasnych 

potrzeb. 

W ten sposob patrzqc, zaczn? od ustalenia typu 

gry, a tych jest pi?c. Pierwszy - exhibition 

pozwala na rozegranie spotkania mi?dzy dwoma 

dowolnie wybranymi druzynami. Grad mozna w 

pojedynk? lub po polqczeniu komputerow 

to tym troch? pozniej) w kilka osob, 

Druzyn do wyboru ::st 48, w tym 

dwie stworzone przez graeza. Po 

wybraniu obydwu stron i urz^dzen 

sterujpcych mozna uwolnic 

krqzek i przejsd do gry. To 

za chwile, a tymezasem 



jest zdobycie pucharu Stanleys. Natomiast po 

wybraniu trybu turniejowego mozemy rozegrac 

klasyczny turniej z eliminacjami w grupach, 

gdzie gra „kazdy z kazdym", cwiercfinalami, 

pdlfinafami i finalem. Hose rozgrywanych 

spotkan zalezy od tego, ile rund b?d? miaty 

eliminate -1, 2, 3 albo 4. Ostatnim trybem 

(nie ma nic wspolnego z kotem z?batym), w 

jakim mozna uruchomic NHL 98 s? rzuty karne. 

Mozna tu po prostu potrenowac lub rozegrac 

mate zawody z kolegq. Zasady s? proste - 

najlepszy zawodnik z jednej druzyny kontra 

najlepszy zawodnik z drugiej i tak na zmian?. 

Jesli po pi?ciu seriach nie zostanie wyloniony 

zwyci?zca, gra toezy si? do momentu, az to si? 

stanie. 

poziomu detali. Te ostatnie 

opeje nie s? dost?pne, jesli 

posiadamy akcelerator 

grafiki z procesorem Voodoo 

Rush lub 3DFX - bo i po co? 

Wlasciwie tylko posiadaeze 

slabszego sprz?tu b?d? musieli z 

nich skorzystac i tu warto napisac, iz 

odpowiednie ich ustawienie spowoduje, ze da si? 

grac na .dobrym" 486 w miar? ptynnie i 

przyjemnie. Aha - wspomniatem juz, jakie 

Po lewej: 
Ostre jealne" akcje 
podbramkowe, lo duza 
zaleta ary. 

prawdziwy mecz. Jest to zastuga kilku 

rzeezy, z ktorych najwazniejsze to 

doktadne odwzorowanie zawodnikow, tqcznie z 

ich prawdziwymi twarzami, bogactwo 

szczegdlow otoczenia i animaeje postaci. 

Otoczenie, przy wlqczonych wszystkich 

detalach, podobno wiernie odwzorowuje 

prawdziwy wygl?d hal (pisz? podobno, bo w 

zadnej hali hokejowej w USA nie bytem], a owe 

wspaniale animaeje postaci to po prostu 

mnogosc i naturalnosc ruchow jakie wykonuj? 

zawodnicy - czasami odnosi si? wrazenie, ze 

zaden z nich si? nie powtarza, a to naprawd? 

wielki plus, 

I to by byto na tyle, jesli chodzi o dost?pne 

tryby gry, Przyznacie chyba, ze jest ich 

wystarczaj?co wiele. Mi osobiscie wydaje si?, 

ze kazdy powinien znalezc cos dla siebie, 

szczegolnie jesli pot?czy si? komputery i pograc 

w kilka osob (maksymalnie 8). Potqczyc mozna 

si? na kilka sposobow, poczynajqc od tych 

najprostszych jak kabel null-modem i zwykty 

modem, a koncz?c na sieci LAN i Internecie. W 

NHL 98 tak jak w innych grach, siec 

niesamowicie podnosi grywalnosc. Ale to tylko 

taka mata dygresja, bo pozostato jeszcze kilka 

opeji do omowienia. Np. poziom trudnosci gry - 

jakze istotna opeja, jedli chcemy wygrac z 

komputerem. A to jest tatwe tylko po ustaleniu 

poziomu na „rookie". Wtedy komputerowi 

zawodnicy poruszaj? si? powoli i krotko mdwi?c, 

wygl?daj? jak muchy w smole, Zycia nabieraj? 

dopiero na poziomach „pro" i „all stars". W tym 

pierwszym zawodnicy zachowuj? si? adekwatnie 

do swoich statystyk, natomiast w drugim s? 

praktyeznie nie do pokonania. Nie popetniaj? 

bt?dow, ich podania i strzaty s? idealne... 

Ciekawe, czy jest ktos zdolny do przejscia na 

tym poziomie trudnosci calego sezonu i zdobycia 

pierwszego miejsca? Pewnie tak, ale przy takim 

cztowieku Rambo si? chowa... Gale szcz?scie, ze 

mozna sobie troch? ulatwic zycie, zmieniajqc 

niektdre opeje dotyczqce zasad gry. A zmieniac 

mozna catkiem sporo od dlugosci tereji, przez 

kary, spalone, podanie przez dwie linie, kontuzje 

az po walki, automatyezne zmiany piqtek itp. 

Tutaj przydaje si? instrukeja, bo czlowiek nie 

znajqcy hokeja b?dzie mial pewne problemy z 

ustaleniem, do czego odnosz? si? niektdre 

zasady. 

Nie powinno bye za to problemdw przy ustalaniu 

opeji czysto technicznych, czyli glosnosci 

roznego rodzaju efektow dzwi?kowych [a tych 

jest bardzo duzo o czym jeszcze napisz?] i 

.akceleratory obsluguje gra i przy okazji tego 

chciafbym wytknqc jeden z niewielu bl?dow. 

Otoz posiadajqc inny akcelerator, mozemy 

wlqczyc w opcjach „3d acceleration", ale gra 

si? b?dzie zawieszac, a wystarczyloby przeciez 

sprawdzic, czy jest zainstalowane Voodoo i po 

ktopocie. 

Ale zostawiam juz te wszystkie opeje w spokoju 

i przechodz? do tego, co najwazniejsze, czyli 

wlasciwej gry. A tutaj tez jest si? czym 

zachwycac. Po pierwsze posiadaeze 

wspomnianych wczesniej akceleratorow b?dq 

oglqdali doskonale plynne animaeje postaci, 

ladne tekstury, po prostu cudo. Natomiast ci 

skazani na normalne karty lub ew. inne 

akceleratory b?d? musieli zadowolic si? 

„normalnq” grafik?, Tyle, ze okreslenie 

„normalna" w wypadku NHL 98 nabiera nowego 

wymiaru. Przy wtqczonych wszystkich detalach 

mozna odniesc wrazenie, ze oglqda si? 

Do tej wspanialej grafiki wystarezy jeszcze 

dodac rdwnie dobry dzwi?k, zeby otrzymac gr? 

prawie doskonal?. Naprawd?, strona dzwi?kowa 

NHL 98 jest genialna.., Odglosy wydawane 

przez zawodnikow, szum publicznosci, graj?ce 

organy no i oczywiscie wspanialy komentarz na 

zywo, ktdry dodatkowo podnosi atmosfer? o 

kilka punktdw. Calosc jest w Dolby SurYound; 

podtqczenie wyjscia karty dzwi?kowej do 

wzmacniacza i dobrych kolumn powoduje 

piorunujqcy efekt, ktory kazdemu radz? 

wyprdbowad. 

Wlasciwie to radz? wyprdbowad cat? gr?, a nie 

tylko dzwi?k. Naprawd? warto! Maniacy znajdq 

tu bardzo rozbudowane statystyki, milosnicy 

bijatyk na tafli znajd? w instrukcji opis fiosow 

[tak, tak! Wiecie jakie mtdeki tarn odchodz??! 

Niech si? schowa Virtua Fighter!), a i ludzie, 

ktorzy po prostu lubi? pograc w gry sportowe 

nie b?d? zawiedzeni. 
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Is wszystkich fllnowyol sag z akcjg mbm wa 

WszBCfeiwjeGie llagairwate nziaaia zyakaly 

sibie wtaieMe tylko Ma - Star Trek i Star 

Nars. Okie deczekalyaittezwialu 

kiipikrewyek jiterpmuji' rozwijaM 

wpti z Mm akraai. Hie M jeiaak akrywat, 

ze Mizazy jest ni Mai wykreawaiy przez 

Bearga'a Lacasa. Ma is wtzakaiajazytk gier 

rata z nszaj galaHyld nie palraila nnia, 

prmta paMeiziawszy, wlpifi«atapaia 

paramywiliyi la X-Wiaga czy Dark Forces, tak 

wipe i la akecaia apiayiraiil palazaltei z 

■ezapalaia pazytyimp, ca nie zaaezy ism, is 
aagatywjp, Baatawaaiai. Niestety 

.prateizsoie" gry tan inau rie watalzita w 

nctakg - kaMy aiaml, ze cos tai plliige n 

avail taiprira liable, 1, jak aif itazilo, 

cbwala ii za la, la aviailtay Me przyjanett 

Manta aqlepazep (tak, tak, ta hi pnytta) 

ayvaMan taanzaaga vylaMa w tyi rata. 

Allor 

powtorki. Przed przyst?pieniem do akademii nie 
jest na szcz?scie wymagane wykucie dwudziestu 
paru podr?cznikow po tysi?c stron kazdy. 
Wiedza potrzebna da pobierania dalszej nauki 
miesci si? na paru stronach instrukcji, 
zawierajqcej dodatkowo szczegotowy opis dwoch 
pierwszych misji i dane techniczne statkdw 
spotykanych w trakeie catych studiow. Same 
klawisze s? jeszcze dodatkowo wydrukowane na 
osobnym gadgecie do postawienia w zasi?gu 
wzroku [na przyktad na monitorze). Tyle mniej 
wi?cej mozna si? dowiedziec przy ogl?dzinach z 
zewn?trz, a wewn?trz? 

Pierwsz? rzecz? sugeruj?c? cos interesujqcego 
jest pudelko na pi?c kompaktow, Po co az tyle 
danych do symulatora? Po nieco przydtugiej 
instalacji mozna si? przekonac na wlasne oezy. 
Coz, ktos po prostu odwalil kawa! naprawd? 
porzgdnej roboty i tresc odpraw podawana jest 
w formie filmow [po angielsku, ale mozna 
wl?czyc podpisy - dotyezy to zreszt? wszystkich 
kwestii mowionych w grze, nie tylko filmow). To 
jednak nie wszystko. Jak si? bardzo szybko 

Szkola latania 
I Star Trek; Starfleet Academy I 

Po prawej: 
Dobrze jesl, od czasu do 
czasu, garu Kllngonow 
unieszczeSIlwic. 

& czkolwiek z samym symulatorem 
mm sprawa jest dosyc nietypowa. Jest 
Ml to bowiem symulator... 

symulatorat!), na ktorym 
wykonujemy misje w ramach 

W ™normalnego szkolenia kadetow na 
zatogi statkdw kosmicznych. Czyli inaezej 
mowi?c mamy jedyn? w swoim rodzaju szans? 
pochodzenia sobie do szkoty w niezbyt odleglej 
przysztodci. Jest to duza odmiana po kolejnych 
misjach ratowania swiata serwowanych nam do 
tej pory w podobnych produkcjach, a 
jednoczesnie najlepszy sposdb na sensowne 
wyjasnienie „niesmiertelnosci” glownego 
bohatera - oblafes misj? testow?, to do 

okazuje, procz wykonywania kolejnych misji jest 
jeszcze do rozwiqzania porzqdnie sklecona 
intryga w samej szkole. Wszystko podane w 
formie dobrej filmowej przygodowki, 
wymagajqcej w kluczowych momentach 
wybrania jednej z paru mozliwych opeji 
kontynuowania dialogu lub tez dalszej drogi 
post?powania kierowanej przez nas postaci. 
Takich sciezek jest wystarczajqco wiele, by gra 
nie razila liniowosciq. Nasze decyzje jako 
kapitana maj? zreszt? wplyw na wyniki zalogi, 
mog? si? tez przyczynic do szybszego 
opuszczenia murow uczelni, jezeli juz za bardzo 
na niej nabroimy [co jest jak najbardziej 
mozliwe). Zakulisowe dzialania kadetow s? od 
pewnego momentu nawet bardziej wci?gaj?ce 
niz same misje! Wykonuje si? je juz tylko po to, 
by dowiedzied si?, co dalej... 

We wszystkich film'ach wyst?puj? zywi aktorzy, 
tqcznie z trzema dobrze znanymi z kin: 
kapitanami Kirkiem i Sulu oraz komandorem 
Chekovem, Uwadze warto polecic zwlaszcza 
tego ostatniego. Akcent jego angielszczyzny 
perfekcyjnie oddaje kraj pochodzenia [Rosja, jesli 
ktod nie oglqdal filmow i nie domyslit si? z 
nazwiska), a do tego potrafi on uraezye graeza 
paroma ludowymi przypowiesciami czy opisem 
wytwordw lokalnego odpowiednika Cepelii. Poza 
tym z caiej trojki najlepiej si? wczuwa w swoj? 
rol?. Pozostali dwaj s? troch? zbyt ..sztywni& * * * * 11, 

U gory: 
Twtij pDhladowy oeniusi. 

jakkolwiek jest to tylko moje wlasne, jak 
najbardziej subiektywne, wrazenie. Procz nich 
wyst?puje jeszcze kilkadziesiqt innych postaci, 
tqcznie z powaznym szefem akademii oraz 
samym graezem wraz ze swoimi zalogantami. 
Utarczki z nimi wypelniajq zreszt? czas pomi?dzy 
poczgtkowymi zadaniami i trzeba si? troszeczk? 
poglowic, by zazegnac rodzqce si? mi?dzy 
poszczegolnymi jednostkami spory. Dopiero 
pozniej przyjdzie czas na ostateczn? rozgrywk? z 
uosobieniem zta, aezkolwiek rownie dobrze 
mozna si? opowiedziec po jego stronie. 

Rozwiqzywanie klopotow z innymi kadetami nie 
jest wszelako glownym celem pobytu w 
akademii. Bez wykonywania misji nie mozna 
przejsc przeciez do dalszej cz?sci gry, dlatego 
tez wypadaloby teraz i o nich cos niecos 
powiedziec. Po filmowym przedstawieniu celu 
misji przenosimy si? do kabiny statku federaeji, 
dokonujqc automatyeznie wpisu do jego logu, 
okraszajqc przy tym zadanie wlasnymi uwagami, 
niekiedy bardzo trafnie okreslajqcymi przyszle 
niespodzianki. Lot rzadko kiedy przebiega 
bowiem zgodnie z planem - nalezy dokladnie 
sluchac wszystkich komunikatow radiowych, by 
nie przegapic jakis naglych i nieoczekiwanych 
zmian (w kazdej chwili dost?pny jest na 
szcz?scie spis wszystkich otrzymanych 
komunikatow, ale moze bye juz za pozno, by na 
przyklad pomoc atakowanemu 
transportowcowi). Co wazniejsze, wielokrotnie 
trzeba podejmowac decyzje samodzielnie, bez 
porozumienia z bazq, opierajqc si? na 
informacjach otrzymanych od kapitanow innych 
wal?sajqcych si? w przestrzeni jednostek [a 
niekiedy s? one ze sob? jawnie sprzeczne). 
Parokrotnie nalezy wspotpracowac z wrogiem 
czy nawet zignorowac rozkazy dowodztwa - 
inaezej zawieszenie broni zostanie zerwane i 
misja do powtorki [w koncu to tylko szkola). 
Ogolne zasady s? nast?puj?ce: a) rozmawiac 
zawsze i z kazdym, b) walczyc dopiero w 
odpowiedzi na atak, c) pomagac potrzebujqcym, 
d) zrozumiec innych - nie wszyscy wyznaj? te 
same prawdy co Federacja, e) jeszcze raz bla, 
bla, bla, a nuz si? uda. 

W czasie rozmdw z kapitanami innych statkdw 
[czyli tego bla, bla, bla) na ekranie 
komunikacyjnym ukazuje si? centrum sterowania 
drugiej jednostki (cz?sciej) lub tylko herb 
□rganizacji, do ktdrej nalezy przy braku 
potqczenia wizualnego trzadziej), Jezeli kapitan 
chce nas tylko o czyms poinformowad, to nie 
pozostaje nic innego nad spokojne wysluchanie 
przekazu. Niejednokrotnie jednak mozna 
samemu pokierowac rozmow? i wtedy wiele 
zalezy od zrozumienia roznic pomi?dzy rasami 
zamieszkujqcymi galaktyk?. W czasie takiego 
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seansu tqcznosci mozna si? zarowno wiele 
dowiedziec jak i wywolac nie taki znowu maty 
incydent, nalezy si? wi?c wykazac albo wiedzq o 
StarTreku albo zdrowym rozsqdkiem, ktdny 
[wraz ze spokojem i umiarkowaniem) takze 
wystarcza do rozwiqzania wi?kszosci 
problemow, 

Sama walka (a w trakcie kazdej misji dochodzi 
do przynajmniej jednego pojedynku) przypomina 
X-Winga czy TIE Fighters. Statki federacji 
uzbrojone sq w fazery b?dqce odpowiednikami 
dzial laserowych oraz kilka wyrzutni topped i 
pomimo roznic w wielkosci mi?dzy mysliwcem z 
Gwiezdnych Wojen a jednostkq ze Star Treka 
idea jest taka 
sama - 
wejsc 
wrogowi na 
ogon i przy 
pomocy 
posiadanego arsenatu 
przemienic w kosmiczny pyl. 
Najwi?ksza zmiana to 
automatyczne naprowadzanie 
fazerdw na cel. Uczucie 
towarzyszqce pojedynkom jest jednak duzo 
przyjemniejsze, niz na matym jednoosobowym 
mysliwcu, chociaz naraz walczy ze sob? znacznie 
mniej jednostek. 0 wszelkich trafieniach, 
awariach i zniszczeniach informuje bowiem ktos 
z zatogi - w ogniu walki komunikaty podawane sq 
prawie jednym ciqgiem [wszystko oczywiscie 
mowione), a wrazenie uczestniczenia w 

prawdziwej walce jest duzo wi?ksze niz przy 
okazjonalnych informacjach od flegmatycznego 
kontrolera z bazy czy przerazonego robota. 
Po nieuniknionych wlasciwie trafieniach w 
statek wydajnosc poszczegolnych systemow 
spada, ale nie „wysiadajq" one na szcz?scie od 
pierwszego strzatu, a uszkodzenia poniesione w 
czasie potyczek mogq bye w wi?kszosci 
wypadkow naprawione. Takze przydzielenie 
wi?kszej ilosci energii uszkodzonej sekcji pomaga 
zredukowac niedogodnosci wywolane 
uszkodzeniami, jak na przyklad nie najlepszy 
obraz po zniszczeniu sensorow. Nie wszystko 
trzeba naprawiad od razu, zwlaszcza w ogniu 
wrazyeh fazerdw, ale o niektore urzqdzenia dbac 

nalezy w szczegolny sposob - 
strata nap?du 
nadprzestrzennego 
lub systemu 

podtrzymywania 
zycia koriezy si? w niezbyt mity 

sposob.,. Priorytety dla grup naprawezyeh 
mozna oczywiscie ustalac samemu, podobnie jak 
gospodark? posiadanq energiq. Statek moze si? 
dodatkowo znajdowac w jednym z trzech 
stanow gotowosci, determinujqcych calkowitq 
ilosc rezerw energetycznych b?dqcych do 
dyspozyeji. Od stopnia gotowosci zalezy takze 
dost?pnosc uzbrojenia i tarez ochronnych. Nie 
mozna jednak latad caiy czas przy czerwonym 
alarmie ttylko na nim uzyskamy dost?p do 
uzbrojenia], gdyz przez wi?kszosc obcych 
statkow zostanie to odezytane jako agresja, ze 
wszystkimi niezbyt milymi tego konsekwenejami, 
Dodatkowo, ze wzgl?du na dzialajqce systemy 
obronno-zaezepne pozbawiony dostateeznej 
mocy uszkodzony nap?d nie pozwoli na wejscie 
w nadprzestrzen (w Star Treku nazywa si? to 
chyba uzyskaniem szybkosci warpowej, ale nie 
jestem pewny]. Na szcz?scie podniesienie oslon 
trwa okoto sekundy, a w tak krotkim czasie nie 
ma raezej szansy na zobaezenie eksplodujqcej 
kuli ognia w miejscu ostatniego pobytu statku, 
wi?c latanie bez nich nie jest tak niebezpieczne, 
jak mogloby to w pierwszej chwili wyglqdac. 

Statek mozna kontrolowac za pomocq konsol 
sterowanych myszq albo duzo szybeiej przy 
pomocy klawiatury. Procz trzech juz 
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□cena: 

wymienionych stanowisk Csterowania statkiem, 
usuwania uszkodzed i gospodarki energetyeznej) 
dost?pne sq jeszcze: kontroli uzbrojenia, 
nawigacyjna, komunikacyjna oraz naukowa z 
bibliotekq statku [z ktorq warto si? zapoznac, 
jesli o Star Treku ma si? poj?cie raezej mgliste). 
Do manewrowania natomiast najlepiej 
wykorzystac dobry joystick, bo gryzon do tego 
celu sluzyc nie moze, a klawiatura si? nie 
sprawdza, 

Kampania to oczywiscie nie wszystko. Gra 
sieciowa udost?pniana w Akademii, podobnie jak 
cala reszta, takze wnosi cos nowego. Procz 
zwyklych deathmatchow istnieje jeszcze 
mozliwosc podboju galaktyki czy zaj?cia si? 
mi?dzyplanetarnym handlem. I to zarowno po 
stronie Federacji jak i Klingondw, przy pomocy 
kabla, sieci IPX lub modemu. Niestety, aby takq 
rozgrywk? zaczqc, kazdy z graezy musi 
dysponowac wlasnq kopiq programu. Czy 
warto? Wlasciwie tak, bo taki na przyklad X- 
Wing vs. TIE Fighter nie oferuje nic wi?cej, 
procz sieciowych pojedynkow, a o kampanii 
nawet nie slyszal. A skoro juz jestesmy przy 
ocenianiu... 

Jedynq wlasciwie wadq gry [chociaz dla 
niektdrych b?dzie to zaleta) jest jej osadzenie w 
realiach StarTreka. Wystarczy popatrzec na 
wyglqd konsoli, aby zrozumiec, co mam na mydli 
- wyglqdajq po prostu kiezowato [gdyby nie to, 
bylaby pewnie dziewiqtka). Cata reszta jest 
natomiast super. Przestrzenny dzwi?k w Dolby, 
muzyka z filmu, szybka i dopracowana grafika 
3D [gra obsluguje wprawdzie Direct3D. ale ^ 
trzeba bardzo szybkiego dopalacza, by byla 
rownie szybka na nim co bez niego, chy chy), 
wciqgajqca intryga, Slowem, tak powinny bye 
wydawane wszystkie symulatory. Polecam 
nawet przeciwnikom serii, pod warunkiem ze 
lubiq kosmiezne symulatory lub filmowe 
przygodowki. Jest to bowiem najlepsze 2 w 1 
jakie widziatem - i mimo, ze z filmow wol? 
Gwiezdne Wojny, to musz? jednak przyznac, ze 
Starfleet Academy przewyzsza wszystkie TIE 
Fightery i X-Wingi, nawet razem wzi?te, o 
glow?. Smutne ale prawdziwe. Ctiz nie 
pozostaje juz nic innego, jak wrocid na zaj?cia. 
Dzisiaj b?dzie o nowym klingoriskim 
krqzowniku... 
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Na dole: 
XrdEeslwiDlywMvvf 

umseszczenie 
ich w 
odpowiednich 
mistycznych 
miejscach. W 
efekcie tego 

bbudzicie 
takiego ;£piqcego rycerza" 
danego plemienia, ktory to 
ponoc b^dzie w stanie pokonac 

potwora. 

Akcja rozpoczyne sj? np frag men cie jednej 
wyspy, Widzimy tam nasze pferWotne ic6 del ko, 
Torfe oraz kijka pobljskich, wi?kszych i 
mnieiszych, lfsadzawek,f rtiwniez jawjerajqcych 
tfrsubstancj?. Na sadzawkach stawiamy 
rOzmaita struktury. Jednq i riich jest 
urz^dzente, ktdre ukazuje inne Tone (bo , 
na (iooifbtku nie widzimy zg duze). Co wi^cej, 
tylko dzi?kt niemu jest mozliwe odstaniame 
dalszej cz?3ci mapy. (rQdsianianiB ' to zresztq zls 
slowo. Pp prostu dopdki w sqsiedztwie kraw?dzi 
ekranti nie postawimy takiego urzqdzenia * 
ekran nie b^dzie si? scroliowal i nie mamy 
dost?pu do nast?pnej lokacji. Jest to o tyle 
wkurzajqce, ze zwykle.tuzza kraw?dziq sq jakieS 
dalekosfgzhe jedndstki wroge 1 grzejq w, nas a i 
huczy - a nasze jednostki oajcz^cjej nie mogq 
nic im zrobid... Ponadto stawiamy tez 
mechanizmy, ktore wydobywajq Tone (z niej 
budujemy wszelkie struktury) i ktore 
wytwarzajq z nich krysztaly (potrzebne do 
ksztalcenia i regenerowania wojownikow) oraz 
substancj?, ktdra umozliwfa wykorzystanie 
magiL Budujemy sale treningowe (dojaJ dla 
zolnierzy (kdka rodzajtiw z mozliwo£biq upgrade! 
i wieze magiczne. Mozemy wznosib kilfca 
struktur jednoczesnje Isaml u staS amy p tSd ry te t 
dla kazde} budowli'-,im wyzszy priorytet; tym 
wi?cej robotnikdw koncentruje si? na danym 
zadaniu. Odslaniajqc kolefnifragmenty mapy, 
znajdujemy rozmaite artefakty, ktore nalezy 
kolekcjonowac. Wsrod nich s? klucze do 
mostdw (teleportow), dzi?ki ktorym mozliwy 

r Zakrecony 
, Tone Rebellion_ 

Tik <i( lakii zlalyti, 2e sporo ostatnio 
narzekalen m RTSy (dot trziba id razu dodid, 
ie pijiwili til U tpin tikich lien, na ktdn nie 
tylka til oarzekan, ale iastam pad ich silnym 
wrazeaita). Ze si alenal identyczna, ze 
nwienia hiPizo padahne pazwiazania, Ze Ink 
ipygiialaidci w labile, Ze sip autopawielaja, Ze 
to, Ze tmti. WyM by tit wi;c mogto, Ze gdy 
pejawi tie gra z lego gatunku, ktdra btdzie po 
grashi zipetnie Inna, to malkonleoci powinni 
szyhkaziRhiiCjipy. 

Po prawej: 
Wldoczny iklywHV mosl. 

doll I jWiiienDJie 

ittDieamwiHwsIMw). 

CoT]est zadaniem 
grlcza? Otdz ma 
oh tak naprawd? 

.trzy zadania: 
taktyczne, 
strategiczne i 
mistyczne. 
Zadaniem 
taktycznym jest 
wyplenienie slug 
Lewiatana z 

Zadaniem strategicznym jest oczyszczenie 
wszystkiph wysp i pokonanie Lewiatana, 

Zadaniem mistycznym 
jest odnalezienie 

wszystkich. 
artefaktow - 

jest ui diibitii iiasiyuh sil i struktur na kolejne 
wyspy. Sq tez przedmioty, ktore nalezy 
umieszczac w specjalnych „miejscach 
mistycznych'* 1, Dzi?ki nim zblizamy si? krok po 
krokcTdo przebudzenia naszego spiocha. 

Nadal wyglqda to zach?cajqco? Pora wi?c na 
krytyk?, Zaczrijmy od tego,ie wybdr plemienia 
hie ma wi?kszego zrraczema, Stwdrkij6im 
gldwnie wyglqdem, a ich struktury mej? 
odmitfnny ksztalt * ale sq to za kazdym razem te 
same struktury; Drugim £]uz wspomoianym) 
uhataf sq problemy z odslanianiem mapy. 
Trzeciq wadq jest konrecznodd (znana ddtqd 
tylko fanom przygodowek) klikania „wszystkim 
na wszystkim,,_ Tzn. zvyykle nie wiemy jaki 
artefakt pasuje do jakiego miejsca mistycznego. 
A gdy mamy ich z 5-7, plus podobna ilosd miejsc 
mlstycznycb tnaturalnie porozrzucanych po 
powiedzmy 5 i wiecej wyspach], to zaczyna si? 
to rabid naprawd? irytujqce. Tym bardziej. ze 
czesto okazuje si?, iz nie mamy akurat 
pdtrzebnego przedmjotu, Po czwarte 
zfokalizowanie (n i phzmejsze zapemi?tanie 
lokalizacji) miejsd mtet^czhych nie jest takie 

-proste. Po piqte sterowanie (jak na RTS] nie 
dodd, ze jest skomplikowane, to na dodatek 
niefunkcjonalne i udziwnione. Po szoste 
instrukcja Ichod obszerna) nie jest specjahie 
przyjazna am nadmiernie konkratra tarn gdzie 
potrzeba, a i fonty, jakimi |? wydrukowano, 
wyglqdajq efektownie, ale sq m?czc)ce przy 
czytaniu, Po siddme bardzo #urzajgcy jest 
staly niedostotek sil rohoqzych. Robotnicy 
mnozq si? w takim tempie, jskby sprawialo im to 
wielkq przykro^Tche chek Zoinierze sq za^ 
automatyczoie rekrutowani spo^rdd 
robotriikdw, eo przy niedoscatku rqk (macek?) 
do pracy wywoluje po pewnym ezasie efekt 
bl?dnego kola, Im mamy mnFej robotnikdw. tym 
wolniej wydobywamy krysztaly, ktore 

Mac Abra 
■ 

iest^ty, ni&ma tak dobnze - choc 
zapowiadalo si? niei.iei fabula gry 
opowiada o dziwnycbVctworkach 
zwanych PlywakemS-iFloaters), 
zyjqcych w krainie, gdzie 
podste^q istntenia jest magiczna 

substancja Tone. 6wist dw zostat nawjedzony 
przez gjgantycznego stwora, Lewiatana, ktdry 

*" niemalze doprowadzil do jego zaglady. Z krainy 
pozostaly tylko orbitujqce w kosmosie „wyspyh, 
na ktorych zyjq cztery odmiany tytulowych 
Plywakdw (wbrew pozorom nie pod wgdq - one 
ptywaj^w powietrzuj. Kazde i plemion wyglqda 

1 Inaczej (choc i tak przypominaj^ mi insektyJ i 
dbdarzone jestnieco odmiennymi ‘ ^ rv' 

: \Afladciwosciami, RozpQczynaj^grq, mozeqib 

' wclelid si? w przywddcdw jednego ze szczepdw; 
Wprflwdzie nie zegraza Warn bezposredmodern 

, Lewiatan, ale bez przerwy dodwiadczacie jego 
obecnodci, Wytwarzany przez niego skrzek 
infekuje warn irddla Tone; Tnfekcja kohczy si? 
smutnb>’szybko .powstajq tam jakied biologiczne 
i mechaniczne C?J -struktury, w ktorych l?gnq 
si? potwory (skort>ionyH jakied 'disbels.kia konsks 
morskie. wazki i inne mackowate obrzydljstwa}; 
sq taz struktury, ktdre raz? Was^ych 
podwladnych rozmaitymi pociskami. 

i 

Numcr Ql/99 



65 Recenzje 

stette'tflfem - to bym usiadt Wpadlem oa par? 
rmriut w trens fodleciefem w takie rejopy, ia al 
strecb mdwid i szkoda wracad;, Gdyby jane 
elementy. Tone Rebellion dorbwnywaty (chod w 
potawie! tel muzyce, to byloby naprawd? cod 

A co jest? Jest zakr^cony i mocno udliwnbny 
RTS, kryjijcy pod t? powlok? mislfajt 0 ffit 
najgorsze] nudo^ trefifr: Wiestety, Tone 
TRebeliiorl to w mjmie pbrszka, mtmo dozych 
ambicj! autordw. I gdyb^nb muzyke, to ocena 
tej gry faylaby nizsza co nBjrnniej o dwa purikty. 

Producent: 
TtaeUgic facldry/virginln! 

Dystrybutor; 
Virgin Interactive 
te!(0Q^V1713682255 

Wymagania: 
Pentium 90. 16MBram,cdx2, 
Win 95 

Untefnf^ http://www.viexom.uk 

MuzykaUI 
•Jest la jednakcas 

RTSdW 

Ich budowli 
• Miewygodne slerowanie 

□cena: 

6 

cal? wysp?, przenosimy si? na kolejn? [a jest 
ich... od licha i troch?!) i cata zabawa zaczyna 
si? dokladnie od poczgtku. 

uzupelniaj? energi?’ 
zolnierzy. Im mniej mamy f1 
krysztaiow -?|ym szybcjej grnq 

, zolnierze ta pa mie^sc? ‘ 
kazdego poleglego 

’ natychmiast r&ki'utpwsny| i\ 
jest jetien 
robotnikl, Jrti 
szybeisj tjin^ , ■ 

.Vzdlnierze^tym vvj?cej 
^jjjotmkdW dcstaje 
powoteme do wojs f tym 
satnytfi nasze ZBpasy 

"i ^ysztarbvy 

- uzupelniaj^ si^ *'r 
jeszcze wolniej;^! 
co powqduje: r 
Wyisze strata'do 
wywofuje kolejny l 
pobdr... Po osme 
(i chyba 
najwazniejsze] 
gra si? 
nuuuzyyy i 
dluuuuzy i 
ci????gnie jak zuzyta 
guma do zucia. 90% czasu 
zajmuje nam nader 
„fascynuj?ce" stawianie 
kolejnych struktur i 
uzupelnianie zapasow, Po 
kwadransie albo i dwoch 
takiej krzqtaniny dokonujemy 
ofensywy (jakies 2-3-5 
minutl, odstaniamy kolejny 
segment ekranu - i znow 
gromadzimy zapasy, itp, Po 
kilku godzinach opanowujemy 

Co gorsza zdobywanie kolejnych wysp tak 
napnawd? niewiele-daje ;,przybywa nam 
a rtf fa ktow, udaje si? dopa'sowac par? do 
rozmaitych 'miejsc fnistycznych/w efekcie czego 

np. robi si? dziura w ztemi tub wymjrza 
si? jakad shnksopodobna ogrornns 

twarz, a nasi zolnierze 
nabieraj? doswiadczenia. 
to wszystko: Maj?c 

opanowanych bodaj 7. wysp, ; 
mialem nadal wrazeriie, ze dopiero 

zaczynam grad! W sumie daje to 
gr?, w ktorej czujemy 
si? raczej jak robotnicy 

przy tasmie montazowej, w 
kdlko I bez zaangazowania 
wykonujfcy.kflka - 
iderityczn^oh czyrmodci, niz 

stratedzy odpowiedzialni za 
losy swiata.; Czy^moze bye 

cos gorszego w 
wypadku RTS? 

Teraz przejd£my moze do 
pozytywtiw, Podcrbef mi 
si? pomysf z i jr 
mozliwbdci? Sst$Jania 
prioryteldw pracy, - 
Nowatorska jest te? 

Po lewej:: 
Sity Lewiaiana atakuJa!!! 

idea umozliwiajqca teleportacj? budowli - w 
miar? posuwania. si? frontu mozemy w ten 
sposob pnzesuwac swoje zaplecze naprzod, by 
skrdci6 czas potrzebny na dotarcie do np. dojo 
czy wytwornic krysztaiow, i nie musimy w kofko 
stawiac kolejnych^fabryk. Niezle pomyslano tez 
tzw. ..panic button,", po ktorego nacisni?ciu 
wszyscy robotnicy’rzucaj? robot? i p?dz? 

. WBpomaga^svyoich Mnierzy tarn, gdzie wrze 
walka (a po odwolantu alarm powracaj? do 
pracyl Jest te* ft tajgrze. do£& specyficzny 
klimaeik, wywolywany gldwrrie qzyms, co 
wzbudzilo m6j wielkr antuzjBzm. To mozyka. Gdy 
oruchdmilem Tope Rebellion i mzlagly sf? 
pierwsze takty (z wokalem!!!), po prostu 
zdr?twialem, zmi?kly mi kolana i gdyby nie to, ze 

^_.__ _^_ 
^ Humer 01/98 
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Generalissimus Rex 
Panzer General g 

Bzi?ki gifwiWii mtwm IM 
Bppzfttiiipie Panzer Genarala t pzsri lego tea 
bylo powitii tstwe, |i elsiiiiiie iis'eskir iizil ■ 
a wlasciwie wrtss, sis ale i«! imoi, w. . 
ppzBSiwiBoslwie fe’«itee§| tlzieci, m 

Ssly «i? w licit join lake p|W| iiyts 
JiR ze fl!M 1)21 p 11 

grlpis siteWanWr tmieiwi okiezsissf^ 

tisjiiowizy ppofiisW SSI zHeiiie 

ilia p«82 suHi'pietiiegft «®i$ wsiias® i 

wyiwi Jasapir w skw!s, a piw w ffitf 
isiwninegs isifMita clpgipli iMi® % 

zpliwgjjisalii, Si!if« ‘ 

w 18 gta'lii pgiipfm i|fe|»ii f l|S|||il 
aifalfisi jrfslBf 

WM 

Allor Bardzo dobr? wiadomosci? dla 

wychowankow pierwszego rocznika 

szkoly generalskiej b?dzie bez 

w?tpienia powrot na nasz 

europejski teatr dzialan. Zadnych 

czarodziejow, skosnookich czy 

alienow - tutaj walcz? stare dobre Pantery, 

Tygrysy, Shermany, Churchiile i T-34 oraz cata 

masa jednostek wsparcia. Autorom nalez? si? 

duze brawa, bo takiej ilosci zelastwa jeszcze nie 

bylo - w progrannie uwzgl?dniono sily zbrojne 

czternastu paristw, l?cznie z wojskami 

bior?cymi udziat w wojnie domowej w Hiszpanii! 

Bardzo dobrze, ze w instrukcji przedstawione 

zostaly wszystkie charakterystyki i mozna si? z 

nimi na spokojnie, przed walk?, zapoznac. 

Zaoszcz?dzi to pozniej wielu przykrych 

niespodzianek w czasie kampanii, A do wyboru 

jest ich az pi?c: dwie po stronie Rzeszy i po 

jednej kazdym z sojusznikow, czyli Rosj? 

Radzieck?, Zjednoczonym Krolestwem i Stanami 

Zjednoczonymi Misje skladajqce si? na kazd? z 

nich s? opisane w instrukcji, dzi?ki czemu mniej 

uczeni w w sztuce wojennej maj? szans? na 

poznanie otoczki historycznej towarzysz?cej 

zmaganiom na tym teatrze dzialan. Procz tego 

zdarzaj? si? takze od czasu do czasu sugestie 

dotycz?ce skladu armii, przydatne zwlaszcza dla 

zaczynaj?cych nauk? trudnego generalskiego 

rzemiosla. Specjalnie dla nich jest zreszt? 

dost?pny osobny scenariusz wprowadzajqcy w 

podstawowe tajniki tego zawodu, dzi?ki czemu 

nie trzeba bye weteranem wszelkich mozliwych 

bitew, by w ogdle zaczqc zabaw? [jakie milutkie 

okreslenie - zabawa w wojn?]. 

Wracaj?c jednak do kampanii, Jak juz 

wspommalem, podwfadni kaprala maj? do 

wyboru dwie drogi. Pierwsza zaezyna si? w 

Hiszpanii, gdzie dowodzimy wyslanym na pomoc 

nacjonalistom general Franko korpusem wlosko 

Shareware] misje pod wspoln? nazw? Lapanie 

Niedzwiedzia, czyli wszyscy przeciw ruskim), 

pozbawia nas to jednak wplywu na pocz?tkowy 

skfad wojsk, 

Oddane pod dowddztwo sily dziel? si? bowiem 

na dwa rodzaje: glowny rdzen, na ktorego sklad 

mamy wplyw oraz jednostki pomocnicze, oddane 

do dyspozycji na czas trwania jednej konkretnej 

misji. Poniewaz na sil? jednostek znacz?cy 

wplyw ma ich doswiadezenie, wi?c o swoich 

wojakow trzeba zadbac: uzupelniac straty, 

asy 

titJMlillU i. -1 ■ ' I! I. ■ 

ETrMrin Romm# OB91-1944} - jeifen i rainfolniQjszycb nremiitcki^ dowbdc&w WstowiE $e$ |u* podras kampanii W Ffljncft ate znany 
icsini6wnierblvstolhwtrpdowodieniaiiiBmiociiiiiirapusmefcHrodyeyfwmaAfrycrr(WtikaKarps),wlaiacti4! 43.gttec 
mfriitec astro pr/eiropaf sfctoe Bfylyicwk&m i rfobyl sobit miano .lisa Puslynl" (nl&wnfe d?1^Ki misiuowsUcniu wymykamu Si? i 
EasUwianych prm alianufw pulaiieJ? Po 1943 popadi w ntolasiq l kiarowat flrupq arnm B wa Frarcp Zamiesrauy vr spisrft prmr.BwSm 
HHIflOWi popfilnii K^bPjsIwO wlipCiJ 1944. 

Goorne Patron (ieflS-iW Jcdssn z najbai>Xrip[ ulalcntowatiycli i riiefeemwisneionarnyeft orMQiyl^rLSkJcri gcrtcrarfiw W 1942 Oowcd/it 
_J_i_ .m DhI IwArr-A i'.jrj-ji i t hi nm ti ui ItHnuMiiitit iu swi* ul H fljt L QOjI linwArf^a 3 Arniii frrtinW 

hAusIfII ] 

iwan Konmf 1DS7-1973!. Otofttwm jedoni naitepS/ycii fosytsfocli dowddetof w uasiell wojn/.Zarwcano mo |edrtak.-k , 
oadmierntc 57am|t? krwui stolen ^o-lnierjy ttawndzil m in Fronlem ZatJiocInim, POInocno-Zochodnlm, 2-Qim fionlcm UJraitekim 11 - 

Fronlem Ukisidsiilm, Jato rlowOdca l^jo wywaJat polytfniowq ] Siodkan 

Bflinffd .Monly" Mwinomsiy - foidrTWCSjaleX tod 1944). mW mm « Ml W m2} klOra skoi^zniepowstfiyraEa 
yfensywc Rommia w Aftyco pod Et-Atomem) Bra I lei utfiial l^dowainu w Wwmanrflf [|ako dowidca 0pei3c|l Overlord) 1 
tlowpy 2t Aimra. OtnvOdoa nlcwniplNe idulnyatfl |fldno«einie bwdtt cbimwywny I Jbylnio pnoiwtedczony 0 wiasoym gennj&zu. 
C/asem rlopiGwad?ato fjo i« do sn^zowania w umj^pe mleFn& wma ponodirenla operatie «®owo. On lo by I nrt ot&wnym 
pomyslotLiiwts sLymivt 1 nitufai ujisracfl Market-Garden, kfc&ra, wedle jeflo slilw, .UdaJa sip * 90% KwiHiktowa naltira 
Monlgornflry'ego dopEOwadzaia do konlliwdw 2 irmyrni alijmckiml dowMcami {op. gerttralem PaitontrnJ, Uwrtlbial $fg wyrbzniai 2 
itumu ■ reao HznaWcrn lirmnwym" Oyt m.ln rOzowy swaier _ 

- niemieckim. Potem przez Polsk?, zachod, 

wschod i poludnie Europy Igdujemy w Stanach, 

by zakonezye wojn? w Oak Ridge, centrum 

projektu Manhattan (udoskonalano tam 

produkcj? grzybow na masow? skal? - niestety 

niejadalnych i do tego bardzo trujgcych). Druga 

kampania jest bardziej wymagajgca, gdyz celem 

jest tym razem obrona Rzeszy przed pierwszym 

drugim i trzecim frontem Cchyba, 

ze l?dowanie we Wloszech 

nazwiemy frontem numer jeden i 

jedna druga), co 

najwdzi?czniejszym 

zadaniem nie jest. Po 

stronie Aliantow do 

wyboru jest 

front pierwszy 

w wykonaniu 

Wielkiego Brata 

ze Wschodu oraz 

dwie odmiany 

frontu drugiego - w wydaniu Wspolnoty 

Brytyjskiej i dobrego wujka Sama. Wszystkie 

misje skladajgce si? na kampanie mozna 

oczywiscie przejsc takze pojedynezo (daje to w 

sumie 41 misji + tutorial oraz po 

zarejestrowaniu [zupelnie jak program 

jeszcze 

"wartosciowsze, na 

przyklad artyleria moze w jednej turze zarowno 

wykonac ruch, jak i pozniej jeszcze strzelic - 

rzecz zupelnie nierealna dla zwyczajnych 

ogniomistrzow. Zdolnosci takie s? jednak 

przydzielane w sposob calkowicie losowy i 

przydzielac przed walk? najnowszy sprz?t czy 

dokooptowac wi?cej ludzi i sprz?tu, niz znajduje 

si? na wyposazeniu zdttodziobow. Strata 

doswiadezonej jednostki jest niestety baaardzo 

bolesna, na szcz?scie dzi?ki tym mozliwosciom 

wydatnie zwi?ksza si? jej szanse na przezycie co 

trudniejszyeh potyezek. Ale to nie wszystko - 

dochodz? jeszcze specjalne 

zdolnosci dowodedw. 

Dzi?ki nim jednostki s? 

Numer rp 



trzeba naprawd? duzego szcz?scia, by nawet 
bardzo doswiadczona jednostka miata swojego 
Mwodza”. Za to potem zaczyna siac zniszczenie i 
... trzeba jeszcze bardziej uwazac, by jej nie 
stracic, 

Sama walka, nie liczqc oczywiscie oprawy, nie 
ulegta wielkim zmianom. Jednostki maj? punkty 
ruchu a poruszanie si? w terenie ..zjada11 pewn? 
ich cz?sc, zaleznie od jego uksztaltowania. Na 
szcz?scie, gdy przez przypadek wykonalismy zle 
posuni?cie, co przy Jatajkach” zdarza si? 
bardzo cz?sto, istnieje jeszcze szansa na jego 
cofni?cie. Warunkiem jest jednak nienatrafienie 
na wroga - inaczej Undo jest nieaktywne. 
Qddzialy, procz zdolnosci trakcyjnych, maj? 
jeszcze par? innych parametrow, okreslaj?cych 
ich przydatnosc do walki z celami nie- i 
opancerzonymi oraz lataj?cymi i ptywaj?cymi. 
Jest si? nad czym poglowic, zwfaszcza, ze np. 
czolgi mog? si? po slabszym przeciwniku po 
prostu ..przejechac" nie tracqc ataku, a 
jednostki rozpoznawcze wykonac swdj ruch w 
paru fazach, nie nyzykujqc natkni?cia si? w 
czasie podrozy na ukrytego wroga z wielkim 
dziatem. Do tego uwzgl?dniono zmniejszanie 
efektywnosci jednostek broni?cych si? przed 
paroma atakami w rundzie, wi?kszy zasi?g 
niektorych armat czolgowych oraz 
przygwazdzaj?cy efekt bombardowan lotniczych, 
trwaj?cy przez cat? rund?. Wi?kszosc 
parametrow charakteryzuj?cych jednostki 
mozna, procz instrukcji, przegl?dab takze w 
trakcie gry, oszcz?dzaj?c sobie zmudnego 
kartkowania. 

Gala rozgrywka jest oczywidcie podzielona na 
tury, ktorych liczba jest, jak zwykle zresztq, 
ograniczona - gtowne punkty oporu przeciwnika 
mozna [i wypada] zdobyc jednak przed 
koricowym gwizdkiem, poprawiaj?c sobie w ten 
sposob statystyk?. W zaleznosci od tempa 
uderzenia uzyskuje si? bowiem jednq z trzech 
ocen naszego zwyci?stwa [teoretycznie mozliwa 
przegrana od razu koriczy karier?, wyj?tkiem s? 
tylko trzy pierwsze misje w Blitzkriegul: 
blyskotliwe, zwykte oraz taktyczne, 
zapisywanych pdzniej w naszym osobistym 
dossier. Jest si? wi?c potem czym pochwalic 

przed znajomymi, ewentualnie co przed nimi 
ukrywac, gdy jeden z nich okaze si? przez 
przypadek kolejnym maniakiem, urodzonym w 
czapce z daszkiem i gwiazdkami, 

Nawet jednak na takich mutantach powinna 
wywrzed wrazenie nowa oprawa audiowizualna. 
Wygl?d pola walki przypomina nie mapy 
sztabowe (jak dotychczas) a zdj?cia lotnicze! 
Mozna to zreszt? samemu podziwiad na 
screenach. Las jest lasem z prawdziwego 
zdarzenia, gory gorami, a pola polami. Jednostki 
w koncu nie s? plaskie i zwracaj? si? frontem w 
kierunku wroga. Nie ma za to animacji same] 
walki, ktora, co tu duzo mdwic, byla po paru 
minutach przez wszystkich wyl?czana. Muzyka 
towarzysz?ca wysitkowi szarych komorek zalezy 
od reprezentowanej strony konfliktu: 
milosnikom herbatki o piqtej przygrywa na 
przyklad szkocka kapela z kobzami. Jej rzewne 
poj?kiwania s? na szcz?dcie na tyle mile, ze 
nawet po trzech dniach grania nadal moglem jej 
sluchac. Podobnie z pozostalymi motywami, 
ktore mozna zreszt? w kazdej chwili wyt?czyc, 
by zaserwowac b?benkom wtasn? kuracj? 
wstrz?sowo - pobudzaj?c?. 0 wydarzeniach 
tamtych dni opowiadaj? oparte na 
autentycznych zdj?ciach filmy, b?d?ce do 
obejrzenia na samym pocz?tku oraz przed kazd? 
kampani? (warto poczekac z wcisni?ciem Escape 
do ich zakoriczenia, s? bardzo dobrze 
wykonane]. 

Kolejnym chwytem powi?kszaj?cym rzesze 
zadowolonej kadry oficerskiej jest dot?czenie 
edytora misji. Nie mozna niestety przy jego 
pomocy stworzyd mapy od zera, ale za to cala 
reszta zostaje do naszej dyspozycji. Jest to 

Po prawej: 
Zlmawa oleosywa w 

Europie 

Po lewej: 
Jakjuz Panzer lo Panzer 

Po lewej ponizej: 
Z czalgami wielkoscl 
miejskiej dzlelnicy. 

pewna niedogodnosc - nie mozna na przyklad 
stworzyd wtasnej wersji ..Obrony Warszawy", 
ale plansza nie sklada si? tutaj z powtarzalnych 
elementow (przynajmniej na tak? nie wygl?da], 
a rysowanie czegos pikselek po pikselu nie 
byloby zbyt zach?caj?ce. Chociaz import 
bitmapy... Wracajqc jednak do plusow, to gra 
umozliwia zabaw? dwom osobom na jednej 
maszynie - do dyspozycji dowolna z misji. Jest 
tez oczywiscie opcja gry przez siec i Internet 
(nie mozna jednak wykorzystac ani kabelka ani 
modemu, chyba ze do pol?czenia si? z TPSA], a 
dodatkowo przy pomocy poczty elektronicznej - 
przy monopolu telekomunikacji rzecz baaardzo 
przydatna. To jednak nie wszystko. Na stronie 
SSI mozna zostac czlonkiem klubu zrzeszaj?cego 
maniakow oraz rozegrac z nimi jak?d mal? 
potyczk?, gdy nie ma juz nikogo blizej albo gdy 
wszyscy s?siedzi i znajomi to leszcze (chociaz 
prawd? powiedziawszy poziom trudnosci jest w 
tej grze dosyc wysoki i pocz?tkuj?cym z calego 
serca radz? obnizyc ilosc dost?pnych dla 
komputera srodkow - inaczej mozna si? szybko 
zniech?cic]. 

Gra nie jest jednak doskonala i par? bugow si? 
znajdzie. Amerykanie, jak zwykle zreszt?, maj? 
problemy z historic, co niestety wychodzi w 
jednostkach. Polskim mydliwcem we wrzesniu 
jest na przyklad P24 a nie P11, a bombowcem 
jakis P23.B (?). Meteor (angielski odrzutowiec 
z konca wojny] jest w ogole niedost?pny, 
rosyjskie dziata samobiezne 150 mm s? slabsze 
od tych z armat? 100 mm, a kawaleria nie 
ma... koni (tzn. symbolizuj? j? ludzie id?cy 
piechot?]. Zniszczenie niemieckich czotgdw przez 
lataj?cych niszczycieli tychze graniczy z cudem, 
nie wspominaj?c o miernej skutecznosci katiusz. 
Do tego dochodzi par? mniejszych bf?dow w 
szczegdfach, w ktorych warto wymienic 
swastyk? na jednostkach Wielkiego Czerwonego 
Brata i zelazny krzyz oznaczaj?cy ich 
zaawansowanie - podobnie nie na miejscu, jak 
amerykanska gwiazda na polskich, czy 
brytyjskich oddziafach. Nie s? to wady zbyt 
powazne, tyle tylko, ze i zmiany w stosunku do 
poprzednich cz?sci za duze nie s? - ot po prostu 
jeszcze jeden tytul z dlugiego cyklu PG. St?d tez 
i za niska dla totalnych maniakow ocena, ale nie 
wszyscy musz? nimi bye... 
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Add on... 
Perfect Grand Prix Track Pack S. 
Game Editor Stellar Combat 

Wsrfid wielu czasem catkowicie nieznanych szerszemu gronu firm, kldre prezentowaty awe produkty 
na jesiennych ECTS, jedna zwricita na siebie szczeguln* awagg. Mydlg la o Parted Publishing 
Ltd.(zwigzanym z Instaal Acceaa) - brytyjskim „beniaminku" w dziedzinie soltware'u. Wystawila ona 
bowiem tylko Jeden typ programu - dodatki (angielskie add-on) da popularnych giar najwigkszych 
dwiatowych poleiMw. Jak dolgd wydane zostaly przez nig jakladki" na takie hity jak Flight 
Simulator G Microaoft'u, Red Alert Westwood'a, Grand Prix 2 Microprose i (the leal hut not the leant) 
X-Wing Vs. TIE Fighter ze atajni Lucan Aria. A jaku ze dwie natatnin apnSrdd wymieninnych tu 
przypadkiem moje ukochane gierki, wlasnie mnie w udziale przypadln zrecenznwanie ulepazajgcych je 

(czy to w ogole mnzliwe?!) programnw. 

Gem.ini Juz na wst?pie jednak nalezatoby 
wyjasnid pewnq zywotnq kwesti?, 
bezposrednio dotyczqcq 
..oryginatow” i wspomagajqcych je 
MnakladekM. Otoz z przyczyn stricte 
prawnych nie moze bye mowy o 

fundamentalnych, kompleksowych zmianach - to 
bowiem wymagafoby zmian w kodzie. Co wi?cej 
firma taka jak PPL nie moze wykorzystywac 
zastrzezonych znakow handlowych i elementow 
(przykladowo graficznych) jednoznaeznie 
kojarzqcych si? z istniejqcym juz produktem. 
Stqd tez napis na niemal kazdym z opakowan jej 
produktow -100% unofficial i robocza nazwa 
„nakladki" ttak na marginesie - aby jej uzywac, 
nalezy oczywiscie dysponowac krqzkiem z 
„bazq” - oryginalnq grq). Dlatego tez w 
wi?kszosci wypadkow sq to po pnostu 
dodatkowe misje... 

Ale nie tylko. Swietnym przyktadem moze bye 
tutaj Perfect Grand Prix Track Pack & Game 
Editor. Grq, na ktorej kanwie powstat ow 
program jest, jak latwo si? domyslic, Grand Prix 
2. Otoz tu istotq „ naktadki” jest 
>pdoinstaIowanie" 11 nowych torow, W taki to 
wlasnie sposob reklamuje si? produkt, ale nie 
jest to do konca prawda. Wlasciwie tych 
zupetnie swiezyeh jest 4 - Zandvoort w Holandii, 
Brands Hatch - Irlandia, A1 Ring - Austria i 
Ponington Park - Anglia. Pozostale to 

zmodyfikowane (uwzglpdnienie w ich uktadzie 
zmian, ktore zaszly przed sezonem ’97) tory 
..tradycyjne”. Taka aktualizaeja bytaby rzeczq 
naprawd? swietnq, gdyby nie jedno male uale"... 
Nie wiem wlasciwie dlaczego, ale na tych 
„nowych" potwornie ..krzaezy" si? grafika 
[czyzby autorzy mieli klopoty z matematykq?]. 
Zdarza si? to gtownie w trakeie zjezdzania do fi 
z) boksow. Problem jest dose powazny, gdyz 
chwilami kompletnie nie widac otoczenia - wr?cz 
..toniemy" w jasnozielonej (trawiastej] mgle... 
Innym istotnym dodatkiem jest mozliwosc 
J(podmienienia” kabiny bolidu. Autorzy Perfect 
Grand Prix postawili do naszej dyspozycji wierne 
[ponoc) repliki oryginalnych kokpitow, m.in. 
Ferrari F301 b czy Williamsa FW19. W tym 
wypadku jedynym mankamentem tego [w 
gruncie rzeezy wspanialego) rozwiqzania jest 
pewna niezgodnosc rozmiarow )1displayaJI: w 
Grand Prix 2 jest on znaeznie wi?kszy niz w 
nakladce. Powoduje to ..wylewanie” si? danych 
[przykladowo mipdzyczasdw) na wolant i ogolnie 
- desk? rozdzielczg. To zas [jak dla mnie] 
calkowicie psuje efekt „realnosci" symulacji. 
Lepiej poprzestac na standardowym kokpicie, 
tym bardziej, ze jest to jedyna zmiana, ktorej 
nie mozna anulowac... 

Niejako w zamian opejami, ktorym nie mozna 
praktyeznie niczego zarzucic, sq wszelkie 
ustalenia dotyczqce konfiguraeji bolidu 
[przykladowo: moc silnika - nawet do 1580 KM 
czy okreslenie jego ci?zaru twraz z kierowc?) - 
od 0 (0 kg. Tu uwaga - przy zbyt malej wadze 
formula potwornie skacze.J. Uzyskujemy takze 

— 

w ■ m 11 

bezposredni dost?p do ustawien kamer, ukladu 
toru tzwiqzane sq z nim kwestie zuzyeia paliwa i 
opon], a takze ogolnego poziomu zawodnosci 
sprz?tu i ludzi. Nie mniejsze znaezenie ma 
rowniez opeja ..pokolorowania" taksamochodu i 
kasku, jak i stroju ludzi z obslugi boksow. Dzi?ki 
tym opejom wszyscy ambitni uzyskali mozliwosc 
utworzenia od podstaw wlasnego teamu. I tyle 
tylko, ze kilka z owych „pomocy" calkowicie 
zabija ide? rozgrywki... 

Pozostawmy jednak rzeezy Nprzy-Ziemne" i 
udajmy si? w przestrzen, ktorg majestatyeznie 
przemierzaj? ogromne Niszczyciele Gwiezdne. 
Drugim programem Perfect Publishing Ltd, jest 
bowiem Stellar Combat, czyli zestaw misji 
dodatkowych do X-Wing Vs. TIE Fighter [oraz 
Descent II - ale tego nCzegos" nie lubi?, a co za 
tym idzie - nie zamierzam si? nim zajmowac :)]. 
Juz na wstppie uprzedzic nalezy, ze niestety 
rzecz?, ktora determinuje caloksztalt oceny 
programu jest pewne niedopracowanie 
szczegoldw, przy czym owe „szczegdly” sq 

czasem bardzo powazne (o tym jednak dopiero 
za chwil?). I szkoda, gdyz same misje i - uwaga: 
kampanie! - sq, pod wzgl?dem fabularnym, 
bardzo interesujqce. Zaczn? moze od tych 
ostatnich, gdyz to wlasnie ich najbardziej 
brakowalo w oryginale. Otoz na kazdq z trzech 
^ojen" sklada si? pi?c powiqzanych ze sobq 
bitew. Przyznam, ze historii przez nie 
opowiadanych nigdy jeszcze nie slyszalem: w 
pierwszej z nich (Mole Hunt: The Bounty 
Hunter Missions] wcielamy si? w tytulowego 
lowc? nagrod [tylko jedno pytanie: skqd u niego 
X-Wing?!?] i wraz ze swym partnerem, 
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pilotuj?cym korelianski transportawiec 
uganiamy si? po Galaktyce poszukuj?c Moie'a i 
walcz?c na zmian? i z Imperium i z Sojuszem. 
Druga zas (A Star is Born] rozgrywa si? B lat 
przed wypadkami ukazanymi w „Nowej Nadziei” 
(cz?sc IV sagi). Krotko mowi?c Imperator 
.dopiero zdobywa wladz? a niejaki Luke 
Skywalker [przyszly bohater buntownikow] to 
jeszcze, jak to si? zwyklo mawiac - smarkacz. 
Na plus misji w Stellar Combat nalezaloby 
zaliczyc pewne elementy, ktore ze wzgl?du na 
sw? oryginalnosc wzbudzily moje uznanie. Z cal? 
pewnosci? do takich ..przeblyskow" nalez? walki 
toczone przez najpot?zniejsze statki obu stron - 
w jednej z misji boj toczylo az pi?d takich 
..potwordw" - dwa krqzowniki kalamaryjskie i 
trzy Gwiezdne Niszczyciele, Przyznaj?, ze 
podczas ich walki moj TIE stat w miejscu, a ja... 
podziwialem. Takich seen jest jednak niewiele... 

Jeszcze kilka zdan dotycz?cych wspomnianych 
juz „bugdw". W misjach bowiem az roi si? od 
wszelakiego rodzaju niescislosci i mniej lub 
bardziej znacz?cych bt?dow. Trudno wyobrazic 
sobie moje zaskoczenie, gdy w jednej z 
dodatkowych bitew obserwowatem wychodz?ce 
z hiperprzestrzeni TIE Mysliwce. Czyzby autorzy 
nie wiedzieli, ze statki Cesarstwa s? zbyt male, 
by zamontowac w nich silnik hiperprzestrzenny? 
Bardziej istotnym mankamentem s? jednak 
kompletnie nieczytelne „odprawy" i pewne, 
delikatnie mowi?c, defekty systemu zaliczania 
misji. 0 ile jednak te pierwsze sprawiaj? 
niewielkie problemy [choc czasem nie bardzo 
wiadomo, co tak naprawd? nalezy zrobic) o tyle 
drugie... No coz, w kilku miejscach czegokolwiek 
by nie zdziatac i tak zwyci?zy Cesarstwo tna 
marginesie - bardzo slusznie!]. Nie jest to 

jednak win? zbyt trudnych misji. Juz wyjasniam 
- otoz deklaruj?c si? w menu jako pilot Sojuszu i 
zwyci?zaj?c, w odprawie i tak dowiemy si?, ze 
tryumf przypadt w udziale Imperium. Swoj? 
drog? - ciekawe dlaczego?.,. Rekord niedbatodci 
autorzy ustanowili jednak dopiero tworz?c jedn? 
z misji treningowych - atak piratow na 
platform? SB-14. Otoz udato mi si? w niej (z 
niewielk? pomoc? moich przyjacidt) zniszczyc 
wszystkie atakuj?ce statki przeciwnika, co bylo 

jednym z kryteridw zaliczenia misji. Nie trzeba 
zapewne dodawac, iz drugim wymogiem bylo 
„przetrwanie" staeji. I coz z tego, ze obydwa 
cele zostaly zrealizowane, jezeli po ukonezeniu 
misji otrzymalem wiadomosc ..mission failed” i 
ostr? reprymend?. No coz - z nauki tej wyplywa 
jeden wniosek - zanim zaeznie si? zabaw? ze 
Stellar Combat, nalezy bezwzgl?dnie skopiowac 
plik pilota. W przeciwnym wypadku nagle moze 
okazac si?, ze na nast?pny awans dlugo trzeba 
b?dzie poczekac... 

Milym gestem ze strony autorow jest rowniez 
umieszczenie na kr?zku dodatkowych misji do 
starszyeh, lecz wci?z atrakcyjnych tytulow - TIE 
Fightera i X-Winga. Niestety, z przyezyn ode 
mnie niezaleznych nie udato mi si? ich 
..przetestowac" [tak w redakcji okresla si? 
granie :]). A znaj?c juz pomystowosc autorow, 
s?dz?, ze warto by bylo to zrobic... 

Wspolnym zas mankamentem obydwu 
produktdw jest pewna „problemowosc” procesu 
instalacji i zarazem brak instrukcji obstugi 
programow zarz?dzaj?cych „dopisywaniem". W 
pudelku Perfect Grand Prix znalezc mozna co 

Jako osoba bior?ca udzial w testowaniu misji w opeji multiplayer 
a przy tym jeden z maniakdw X-Winga, pozwol? sobie wtr?cic 
wlasne trzy grosze. Z materialow nadestanych do Redakcji 
wynika, ze za projektowanie misji wzi?li si? powszechnie znani w 
Sieci ludzie: pomysly s? rzeczywiscie bardzo dobre, ale catosc 
niestety slabo ze sob? zintegrowana. Wszystko trzeba zrobic 
prawie ze wlasnor?cznie i przy kompletnym braku wsparcia w 
instrukcji. Nie jest to wielki problem dla maniaka, ktory niejedn? 
rzecz juz z Sieci download'owat, ale dla zwykfego Gracza- 
niestety tak - zwtaszcza, ze za cos w koncu zaplacil. Przy 
wi?kszym dopracowaniu polecilbym ealose z czystym sumieniem, 
ale obecnie lepiej poczekac na nowsz? wersj? lub poszperac po 
Internecie - b?dzie za darmo, a przy tym rownie „latwe" w 
uzyeiu. 

prawda dose obszern? ksi?zeczk?, ale zawiera 
ona jedynie kompleksowo omowione wszystkie 
[tj. i z gry i z dodatku) tory. Zas w przypadku 
Stellar Combat autorzy sami spostrzegli swoj 
bl?d i dorzucili obszernego helpa w postaci pliku 
tekstowego. Bez uciekania si? do jego pomocy 
prawdopodobnie nie doinstalowatbym niczego. 

Ogdlnie rzecz ujmuj?c, w tym wypadku materia 
Cczyli bt?dy w realizacji) zatriumfowaly nad 
duchem (ide? ulepszenia i tak swietnych gier]. 
Stabym usprawiedliwieniem moze bye jedynie 
fakt, iz Perfect Publishing Ltd. spieszylo si? 
przed londynskimi ECTS. A jako ze jest to firma 
bardzo mloda i bardzo niedoswiadezona (nie 
wiedziata, ze pospiech cz?sto zlym doradc? 
bywa. J wyszlo im to nienajlepiej. Na tyle, ze 
nie osmielam si? nikomu owych nakladek 
rekomendowac (tym bardziej, ze odpowiednio 
20 i 15 funtdw to kwota znacz?ca). Z drugiej 
jednak strony, bior?c pod uwag? ogromn? 
ambicj? i naprawd? swietne pomysly s?dz?, ze 
warto zaczekac na kolejne propozycje 
sygnowane przez t? firm?. Intuicja bowiem 
mowi mi, ze ona nas jeszcze pozytywnie 
zaskoezy... 

Producent: 
instant Access 

Wymagania: 
m/m, igmu bam,cdjcs. 
DPs/Win 9S 

Dyatrybuter: 
Pftrf&cJ PublishEng Ltd. 
lel. (0014) ifli2OO90fl2 

Internet: http://www.inslantacces,com 

Humeroi/ge 

Plusy: 

'iVfHini 

'"/jrjs y: 

Dcena: 

✓] 



Recenzje 

U gory: 
Skomplikawane latilrynlv sg 
dlaAl nle lada wyzwanlem. 

Na dole; 
Twarza w Iwarz z glownym 
bohalerem. 

Plusy; 
- Pomysl 
• Gralika. 

Minusy; 
•Huda, 
• Problemv z save 

□cena: 

4 

70 

r Al w labiryncie 
I Galapagos__ 

Wszyscy czytelnicy CDA wiedzq zapewne (chodby w przyblizeniu), na czym polega few. sztuczna 

inteligencja (Al). Otfiz polega na tym, by jednoslhi (oddzialy, postacie ■ zalazy od rodzaju gry) 

obalugiwane przez komputer zachowywaly sip lab, jakby byly kierowane przez czlowieka. Jak jaat 

naprawdg, o tym z pewnoscig przekonali sip milosnicy gier RTS, w kldrych ppoblam Al jest wyraznie 

widoczny. Dokladnie daje sip lam zauwazyc rAznicp mipdzy jednostkami dowodzonymi przez komputer, a 

zywym przeciwnikiem. Po prostu obecny poziom szlucznej inleligencji nie jest jeszcze na tyle wysoki 

(bye maze moglby bye, ale oznaczalohy to kolosalne zuzycie pamipci), by zachowywal sip ewidentnie 

tak, jak cztowieh. 

Lord Yabol ~ 
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mamy bardzo ograniczony), a nasza rola polega 
na takim przelqczaniu czy uaktywnianiu 
elementow labiryntu, by Mendel mogl 
swobodnie si? przez niego przedostac. 
Tymczasem rola Mendla polega na tym, by 
w?drowafrlabiryntem coraz dalej od zlowrogich 
laboratoriowiGalapagos. Poza tym nie robi on 

NIC. 

Samodzielnie nie uaktywni jakiegokolwiek 
przycisku, a jedynqrzeczq, oprdcz yy?drqwki, 
ktdrq moze zrobic sam, jest efektovi/na a^onia. I 
tutaj wtasnie, w najbardziej oryginalnym 
elemencie gry, kryje si? najwi?ksza pulapka 
Otoz nie majqc wptywu na zachowanie bdhatera, 
a tylko pomagajqc mu, do£6 cz?sto popadamy w 
mud?, a co gorsza w irytacj?. Wyobra^my sobie 
takq sytuacj?: komputerowy heros w?druje 
sobie radoSme po £wiecte, a my tylko pilnujemy, 
by np. zdgzyf wysun^d si? przed nim most, 
zanim zdecyduje si? na skok w priepa^d. 
Niestety, mimo szumnego terminu: ^Sztuczna 
Inteligencja Mendel nie zachowuje si? zbyt 
inteligentnie. Co wi?ce] - po kilku( nasty) wr?cz 
absurdalnych zachowaniach, zamiast na gr? - 
wi?kszosc czasu poswi?cilem na wymydlanie 
coraz bardziej rozbudowanych obelg, ktorych 
adresatem byla ..inteligencja" potwora. 

I tutaj czytelnikom nalezy si? wyjasnienie: do 
elementarnych cwiczeri programisty, 
zajmujqcego si? sztucznq inteligencja nalezy 

Igorytmy Al wyst?pujq wi?c w 
wi?kszosci gier. Zadna jednak - az 
do tej pory - nie sktadala si? z 
samego Al. Tymczasem taka 
wtasnie jest gra pt. Galapagos. 
Pokrotce: Galapagos, to 

industrialny swiat, ktory zamieszkiwany jest 
przez nieokreslone sily sprawcze zajmujqce si? 
tworzeniem mechanicznej armii, ktora (a 
jakzeby inaczej] ma za zadanie podbicie dwiata, 
Mendel - glowny bohater gry, to wtasnie ich 
najnowszy produkt: maszyna wyposazona w 
sztucznq inteligencj?, b?dqca prototypem 
potencjalnych operstordw meszyn bojowych. 
Mem dele wi (Mendlowi?) jednak to nie 
odpowiada i postanawia uciec z laboratorium. 
Droga wiedzie przez pi?c industrialnych swiatow 
(etapow): Galapagos, Sine, Plon, Hellen i 
Lumen. I tutaj pojawia si? roznica mi?dzy 

Galapagos, a innymi grami. Otoz naszym celem 
nie jest wcielenie si? w rol? Mendela, lecz 
wspomozenie go w ucieczce, czyli ze na 
zachowanie bohatera gry nie mamy wplywu [tub 

odnajdywanie optymalnego wyjscia z labiryntu, i 
to najbardziej ekonomicznq ilosciq ruchow (a nie 
drogq eliminaeji wszystkich rozwiqzan po kolei). 
Pozniej wykorzystuje si? to np. we 
wspomnianych RTSach, gdzie oddziat od punktu 
startu do celu powinien isc najkrotszq drogq, 
uwzgl?dniajqc przeszkody terenowe [mosty. 
las]. Cwiczenie takie jednak nigdy nie byto celem 
samym w sobie. A tak wtasnie zrobiono w 
przypadku Galapagos. W rezultacie pomimo 
grafiki (o ktorej za chwil?], gra jest po prostu 
nudna i denerwujqca, a poza tym prawie 
niemozliwa do przejscia bez specjalnego patcha 
(nie trainera]. Otoz zapisac gr? mozna tylko w 

okreslonych miejscach (Save pad), ktorych jest 
niewiele, a kiedy MendeMginisi^edBad^afl'W 
miejscu cstatniego save. Czasem jeden od 
drugiego dzielq odst?py rz?du kilku godzin 
intensywnej gry, a wyobrazmy sobie, ze pod 
koniec, kiedy juz dochodzimy do Save pada, 
Mendel radosnie spadnie w przepasc i dawaj 
wszystko od nowa. Patch natomiast umozliwia 
save w dowolnym miejscu i gdyby nie on, nigdy 
nie skonczylbym gry. 

Teraz kilka stow o wyglqdzie. Swiat Galapagos, 
to rozbudowany labirynt, nie przedstawiajqcy 
nawet sladu funkcjonalnosci, za to bardzo 
kolorowy i skomplikowany. W zwiqzku z tym, ze 
obiekty 3D nie muszq tu przypominac niczego 
realnego, prezentujq si? one bardzo atrakcyjnie 
(nie ma problemow typu „za malo face'ow na 
obiekt", bo nikt nie wie, jak on w rzeczywistosci 
wyglqda). W sumie wi?c swiat Galapagos 
(zwlaszcza z kart? 3DFX) prezentuje si? bardzo 
ladnie. Niestety jednak nic wi?cej dobrego nie 
mog? powiedziec o tej grze, gdyz nawet dodajqc 
do tego nowatorski pomysl, w efekeie 
otrzymalismy nudnq i ekstremalnie trudnq gr? 
[jak udalo si? autorom pogodzic te dwie - 
pozornie sprzeczne - cechy, tego nie wiem). Ale 
pomysl jest dobry, wi?c moze Galapagos 2? 

Pro dn cent: 
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Zacziijmy Qd lego, ie nalezy si* w koncu rozprawid z pojgciem RTS: strategia w czaiie rzeczywlstym. 
Brzml to tadnle, nie powiem, ale tak naprawdg jest lo pojpcie nieco na wyrnsl przynajuiej w 
odnieslanlu do wigkszooci gier, ktore noaza to dumne miano. Tak naprawdg to wigkszodd RTSfiw jest po 
prostu amOitnymi zppcznoSciAwkami, zawierajgcym pewng ilosc elementow skrajnie mocoo 
opposzczonej taktyki. To dobra „zaslona dymna" dla gpaczy, ktopzy mogg znokaotowac inlelektoalnle 
slucliaczy, mowigc: „a ja to gpam tylko w STRATEGIE... w urn m'imwtt" (ostatnie dwa stowa 
dodajemy duzociszej). 

Mac Abra No bo co tak naprawd? ma 
wspolnego przeci?tny RTS z 
rozbudowanq grq strategicznq? 
Niewiele... Grajqc w RTSy, nie 
mozna wykazac si? swoimi 
zdolnodciami dowddczymi. Cata 

sztuka to mozliwie szybkie nattuczenie cashu 
(czy innego tyberium], wyprodukowanie 
odpowiednio duzej ilosci jednostek i 
btyskawiczne (by nas nie uprzedzono) 
przeprowadzenie uderzenia na baz? wroga. I 
jesli tylko mamy odpowiedniq przewag? sil - jest 
po sprawie. Ew. musimy przetrwac poczqtkowy 
falowy atak wroga, zregenerowac sily - i 
historia si? powtarza. Gdzie tu miejsce na 
wyrafinowane manewry, uderzenia z flanki, 
okrqzenia itp? Albo nie ma czasu na takie 
„zabawy\ albo jesli nawet jest czas, nie 
przynosi to zadnego wymiernego efektu, Jak do 
tej pory jedyne gry, ktore rzeczywiscie w petni 

zaslugiwaly na miano RTSa jest moim zdaniem 
Close Combat (i zapewne jego sequel] oraz 
Myth: The Fallen Lords. Tak, to S/\ prawdziwe 
strategie w czasie rzeczywistym! I nie 
zrozumcie mnie zle - ja lubi? RTSy i nie 
pogardzam ich milosnikami (ja wr?cz kocham 
kazdego. kto lubi cos ambitniejszego od kolejnej 
„zabili-go-i-uciekt w FPP], ale tez nie ukrywam, 
ze majqc do wyboru sredniq gr? strategicznq i 
bardzo dobry RTS - bez wahania wziqlbym t? 
pierwszq... Po prostu drazni mnie nieco 
zaszeregowanie gier strategicznych i RTSow do 
jednej kategorii pt: ..strategie”. 

Po drugie jakos nigdy nie przepadalem za wojnq 
secesyjnq w USA. Czemu - trudno powiedziec, 
choc na pewno jest w tym troch? winy ludzi z 
TalonSoft, ktorych kolejno trzaskane seryjne 
Battlegroundy dose mocno wyeksploatowaly 
ten temat. A i zgadzam si? tu z (bodaj] niejakim 

Po prawej: 
To samo ulecie w roznyclt 
..zoomach" mapy. 

von Moltke, ktory zapytany o to, jakie wnioski 
nalezy wyciqgnqc z tejze wojny, skrzywil si? i 
stwierdzil, ze „nie b?dzie si? zajmowaf wojnq 
domowq toczonq przez dwie bandy 
obszarpancow, majqcych bardzo mierne poj?cie 
o wojskowosci". Ta opinia jest wprawdzie mocno 
przesadzona - ale cos w tym jest. Za wyjqtkiem 
paru uzdolnionych dowddeow (Lee, Grant] 
wi?kszosciq wojsk po obu stronach dowodzili 
dyletanci, zas ogolny poziom wyszkolenia wojsk 
byl, delikatnie mowiqc, mizerny (niektorzy 
zotnierze nie potrafili nawet obstugiwac 
nowoczesniejszych karabinow!). 

Dlatego z pewnq rezerwq podszedlem do gry 
Gettysburg, wydanej przez Firaxis. Co prawda 
wiesc, ze maezat w niej palce sam slynny Sid 
Meier, ktory od czasu Cywilizacji ma u mnie w 
sercu prywatny oltarzyk, brzmiata bardzo 
zach?cajqco - ale z kolei fakt. ze ma to bye (n- 
tydziesty] RTS podzialal na mnie w dokladnie 
odwrotny sposob. Stqd moj poczqtkowy 
dystans. Rozpakowalem, zainstalowalem, 
uruchomilem. I wiecie co Warn powiem: jednak 
co Mistrz, to Mistrz. Spod r?ki Sida Meiera 
wyszla bowiem bardzo dobra gra, ktora, choc 
rozgrywana w czasie rzeczywistym, ma duzo 
wi?cej wspolnego z prawdziwq strategic, niz 
typowymi RTSami. 

Gettysburg to jedna z tych bitew, ktore 
zadecydowaly o losach wojny secesyjnej, Nic 
wi?c dziwnego, ze ch?tnie jest brana na tapet? 
przez tworedw strategii. Trwajqce trzv dni 
starcie, petna smakowitych (i krwawychj 
epizodow, gdzie szala zwyci?stwa przechylala 

Huneroi/M 



Recenzje 

f ‘inis!(Hi: Seminary ftkfcr 
Btgtes IJ+&AM, Jttlv ht 

gods irfO PM-l.Si* ML JuJy i$t 
JjJ ^OffCAKUALHH 
f ItlCmfrT ai'.’IIUWai IV4 

K3CE3|,i SOI 

***? "CTB” 1 *• 
McPb-ontmi'i In^ji *500 

Seminary Ridge -UMJ* 

CONFEDERATE SCORE J»? 

Canted tical Victory 

sip kilkakrotnie w obie strony, w miarp 

wyrownane sify, a po dzis dzien historycy z 

lubosci? klocq si? o to, co by byto, gdyby w 

danym momencie zostaly podjpte takie lub inne 

dzialania po ktorejs ze strom Dzipki temu 

oprocz scisfego odtworzenia przebiegu danego 

starcia scenarzysta mdgl sobie efektownie 

pofantazjowac, tworzgc tez scenariusze 

hipotetyczne, 

W tej grze mozemy wziqc udzial w jednym z 

wielu epizodow owej bitwy [po dowolnej 

stronie] lub rozegrac wybran? bitwp, w ktorej 

definiujemy sobie poziom trudnosci, 

nastawienie oponenta oraz jego taktykp, 

Dzipki temu mozemy uczyc si? na swoich 

blpdach i wypracowywac skuteczn? 

taktyk? walki. Celem gracza jest zaj?cie 

(lub utrzymanie] miejsc kluczowych, Za 

spelnienie wanunkow zwyci?stwa 

otrzymujemy sporq ilosc punktdw (przy 

czym nalezy zauwazyc, ze dane miejsce 

kluczowe moze bye nasze, wroga - lub 

niczyje, wtedy zadna ze stron nie dolicza 

sobie owych kilkuset i wi?cej punktdw], 

Punkty otrzymujemy tez za eliminacj? sily 

zywej przeciwnika. Nie ma specjalnie 

duzego wyboru jesli idzie o oddzialy, 

podzielone na regimenty, brygady i 

dywizje: piechota, kawaleria, artyleria Ctu 

jest rozroznienie - wazny jest rodzaj i 

zasi?g armath Ale za to kazdy z 

oddzialow posiada swoj status [tzn. 

poziom wyszkolenia i doswiadezenie). 

Walka, Tu rowniez wi?cej jest 

„normalnej" strategii niz rozwiqzari 

bliskich RTSom. Po pierwsze liezy 

si? szyk, w jakim poruszaj? si? oddzialy 

[kolumna, linia, szyk luzny] - w kolumnie 

maszeruje si? szybeiej, linia jest znaeznie 

efektywniejsza w ostrzale, szyk mieszany Iqczy 

„zady i walety" obu poprzednich formaeji. Po 

drugie bardzo wazne jest ustawienie szyku calej 

Plusy: 
* i mfjfflj- 
m 
- Stywafetit 
vte d:!xO?iDl6|Hlf 
mmi JiiiM? 
jasadi Eifiiyi 

* l*m tin inwsfed 
* ftnvlna II 

Minusy; 

Mp 
* 'jftoTii wiiuxfdhu 
u sarasti iri mm 
||i 

Ocena: 

9 

naszej armiL Oddzial, ktorego skrzydla i/lub 

tyly chronione s? przez innq jednostk? lub 

chociaz jakgs oslon? terenowq, walczy 

efektywniej. Latwo si? wi?c domyslec, ze 

rdwnie wielkie znaezenie ma miejsce, w 

ktorym my przeprowadzimy uderzenie. I 

rzeczywiscie. Frontalny szturm (taktyka 

idiotow), jesli nawet przyniesie skutek, okupiony 

jest cipzkimi stratami. Tymczasem ten sam 

oddzial, uderzajgcy 

niespodziewanie z flanki 

lub wychodzgcy na tyly 

wroga (pipknie 

sprawdza si? tu 

kawaleria] potrafi 

krotk? szarz? osiqgnqd 

duzo wipkszy skutek 

kosztem duzo 

mniejszych strat i to w 

piorunujqco krotkim 

czasie. Tu wlasnie 

otwiera si? pole do 

popisu dla strategow. 

Okazuje si?, ze nalezy 

zawsze posiadac 

odwody w drugiej linii, 

ze mozna zadac 

druzgocqc? kl?sk? duzo silniejszemu 

przeciwnikowi, co jest praktyeznie niemozliwe w 

zwyklym RTSie - mowi?c krdtko: premiowane 

jest myslenie, planowanie i przewidywanie 

post?powania wroga, czyli to, za co kocham gry 

strategiezne. Nie wspominaj?c juz o takich 

smaczkach, jak mozliwosc przejpcia artylerii 

wroga wskutek szybkiej szarzy piechoty na 

baterie (i tego, ze samq artyleri? trzeba, po 

Hunter Qt/Sll 
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rozstawieniu na wybranym miejscu, 
odprzodkowac] albo mozliwosci skorzystania z 
dodatkowych positkdw za cen? utraty masy 
Victory Points, Nie zapominajmy tez o 
obecnosci dowodcow (roznych rang], ktorzy 
istniejq bynajmniej nie tylko po to, by tadnie 
wyglqdad na biatych i bulanych koniach... - a po 
to, by dowodzic, zagrzewac do walki i bye naszq 
prawq r?kq w bitwie. Pochwalic tez trzeba Al 
komputera (przy zalozeniu, ze nie ustawilismy 
go na kompletnego idiot?, co nawet atakujqc, 
mysli gtownie o odwrocie], ktory podejmuje 
szybkie i skoordynowane manewry, sprawiajqce 
sporo ktopotu nawet calkiem zaawansowanym 
graezom. Z klasycznych strategii zaczerpniqto 
tez wplyw terenu na skuteeznosd dzialania 
jednostki (tak w ataku jak i obronie] oraz na 
jego mobilnosd, jak rowniez wptyw rozwoju akcji 
na morale danej jednostki (az po wpadni?cie w 
panik? i ucieczk? z pola bitwy - mozliwe jest 
zresztq przeciwdzialanie temu), Sami 
powiedzeie: w ilu RTSach widzieliscie takie 
rozwiqzania? W niewielu. Sad, but true! 
Naturalnie (jak na porzqdnq gr? przystato) 
istnieje tez mozliwosd toczenia walki w sieci. 

union \com 

W przeciwienstwie do wspomnianego juz Close 
Combat, gdzie akeja danej potyezki urywala si? 
zwykle w najmniej oczekiwanym momencie, 
poniewaz wykorzystalismy przeznaczony przez 
scenarzystow nieznany nam limit czasu, w 
Gettysburgu jest nieco inaezej. Wprawdzie 
rowniez mamy okreslonq ilosd czasu na 
wykonanie zalozen misji - ale po pierwsze wiemy 
ile, a po drugie obeeny na ekranie zegar 
pokazuje nam aktualnq godzin?, mozemy wi?c 
dokladnie rozplanowac nasze dzialania (a gdy 
bitwa zbliza si? do konca, jestesmy o tym 
dodatkowo informowani]. Nie mozna tez 
narzekac, ze przez rozgrywanie bitwy w czasie 
rzeczywistym mozemy cos przegapic lub nie 
miec czasu na rozwazenie jakiegos manewru. 
Istnieje bowiem mozliwosd regulacji prpdkosci 
gry, a ponadto bardzo przyjazne i przejrzyste 
menu sterujqce nie zmusza nas do dlugiego 
gtowkowania, jednoczesnie pozwalajqc na 
podejmowanie dose skomplikowanych akcji 
jednym klikni?ciem myszy lub klawisza (np. 
dzialania opozniajqce lub atak na malq skal?, 
zmiana szyku], Gdy dodamy do tego bardzo 
ladnie napisanq instrukcj? i osobnq broszurk? 
zawierajqcq opis owczesnej taktyki walki, 
stylizowanq na XlX-wieczny podr?cznik 
wojskowy, to jestesmy w stanie opanowac 
wi?kszosc dziatan w grze w czasie nie dtuzszym 
niz trzy kwadranse. Kolejny wielki plus! A 
wbrew pozorom wcale nie bawi 

mnie wielogodzinne 

slqczenie nad podr?cznikiem tylko po to, by moc 
ruszyc si? z miejsca. 

Na koniec warto wspomniec o stronie audio- 
wizualnej gry. Graficznie jest ona bardzo tadna, 
podobna (mniej wi?cej) do np. Panzer General 
2: taka pseudo-fotografiezna mapa. Jednostki 
sq starannie zanimowane, co widac szczegolnie 
przy kilkukrotnym zoomie mapy; mozemy jq tez 
obrad w poziomie. Do tego sekweneje wideo (z 
filmow historycznych, jakby ktos miat 
wqtpliwosci). Dzwi?kowo jest calkiem niezle, 
moze tylko przydatoby si? wi?cej muzyki 
(jestesmy niq raezeni w matych dawkach, 
gtownie przy podsumowaniu bitwy - albo Dixie, 
albo Yankie Doodle, w zaleznosci od tego, kto 
wygrat starcie). Jedyne co mnie mocniej razi w 
calej grze to maly ale 
wsciekle widoezny blqd 
engine - gdy scrollujemy 
map? myszq, ta na moment 
traci wszystkie tekstury, 
tzn. pozostaje tylko jakas 
zielona ptaszczyzna z 
zaznaezonymi drogami i 
rzekami - i nie wi?cej), co 

Na dole: 
Sleiowanie (sadzqc i menu] 
wydaie sic skompllkowane - 
ale lo lylko pozor. 

jest rownie irytujqce, jak dezorientujqce, bo 
nagle znikajq nam z pola widzenia nasze (i cudze] 
oddzialy. Naturalnie po zatrzymaniu mapy 
wszystko jest w porzqdku, ale na pewno nie jest 
to cos, co umila zabaw?. No coz, poczekamy na 
jakiegos patcha... 

Podsumowanie: grad panowie, grac w 
Gettysburg! Napis na pudetku ..Explosive Real- 
Time Combat" jest calkowicie zgodny z prawdq. 
Gra jest bardzo prosta w obstudze i wyjqtkowo 
milusia w blizszym kontakeie. „To jak strzelanie 
do wiewiorek - z tq roznicq, ze one tez majq 
karabiny" [fragment przemowy weterana Unii 
do rekrutdw]. 

I^c Commits: Seminary Ridge 
Begin* 11:45 A M My 1st 

^ Ends 1:20 PM 1:50 PM. My 1st 
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Piusy; 

■ciekawe misie 
•dodanie do gry 
mtiwilwze 

sprz&iowe 

czasu" grafika 

Ocena: 

L Cichy towca 
Silent Hunter Commander's Edition 

LUKASZ BONCZOL 

Byla kiedyS taka gierka Silent Hunter; jak na 
czasy, w klorych zostala wydana, prezentowala 
siy calkiem dokrze. Dlugo nie mnglem prznbolec, 
ze nie wyszperalem wdwczas pntrzebnej gntowki 
i nie zaopatrzylem sip w nig. Regularnie firma 
SSI wypuszczala na rynek nnwe pakiety misji, a 
ja slinilem sip, bn wszystkie potrzebowaly pelnej 
wersji gry. Pewnegn dnia, gdy dawno juz o niej 
zapomnialem, przychodzp dn Redakcji i cn widzp? 
, .Silent Hunter Gnmmander's Edition". Illo to: do 
boju! 

zauwazone statki, w 
pomieszczeniu szefa 
mechanikow szacujemy 
straty i uszkodzenia, w 
maszynawni ustalamy 
kurs, pr?dkosd itp. Na 
stole nakresowym 
prowadzimy nawigacj^. 
a w centrum 
prowadzenia ognia obslugujemy TDC, Jest to 
komputer, ktory pomaga nam w kontrolowaniu 
ognia torpedowego. 

co na plytce? Petna wersja gry 
oraz trzy zestawy Patrol Disk, do 
tej pory sprzedawane osobno (w 
sumie 45 nowych misji + edytor 
+ 6 dodatkowych stref 
patrolowania]. Instalacja jest tak 

sprytnie pomyslana, ze nie trzeba instalowac 
kazdej z cz?sci z osobna, a po uruchomieniu 
mamy petn?, wzbogacon? o wszystkie dodatki 
wersj? gry. Od razu rzuca si? w oozy menu. 
Hm... Czy ja go gdzies juz nie widziatem? 
Omiatam wzrokiem moj? polk? z grami. Tak, to 
oczywiste: Aces of the Deep. Tak jest, ta gra 
to wlasciwie takie nowe AOTD, tyle ze 
teraz pfywamy amerykadskim 
okr?tem po Pacyfiku (naturalnie 
w czasie II wojny). Ptyn?c na 
pojedyncz? rnisj?, wybieramy jej 
typ [historyczna, atak na konwoj lub 
grup? okr?tow wojennych itp.], 
liczebnosc eskorty, pogod?, por? dnia 
lub nocy i kwalifikacje przeciwnika. 
Skonfigurowac przyjdzie nam jeszcze bardzo 
szczegolowo opracowany panel realizmu oraz 
wybrad klas? tajby, ktor? zamierzamy topic 
skosnookich. S? mate, szybkie pod wod?, lecz 
powolne na powierzchni, slabo uzbrojone okrpty 
o mizerniutkim zasi?gu [S - class), ale s? tez 
ich zupetne przeciwnosci, podwodne fortece 
gotowe przeplyn?c setki mil i mog?ce bardzo 
dlugo pozostawac pod powierzchni? (np. klasa 
Tench czy Gato). Wvhrir nalezy do Ciebie, Bior?c 
udzial w kampanii, okreslamy rok rozpocz?cia 
oraz stref? patrolow?. W pakiecie mamy ich 
pi?tnascie. 

No dobra, stoimy juz na mostku. W oko wpada 
nowy (w stosunku do poprzednich wersji) 
przycisk, dzi?ki ktoremu mamy blyskawiczny 
dost?p to takich opcji jak zadzwonienie na 
„czerwony alarm”, rozkaz zachowania ciszy na 
okr?cie czy ewakuacj?. Do dyspozycji oddano 
nam wszystkie systemy dwczesnego okr?tu 
podwodnego. Na pomoscie identyfikujemy 

W grze wyst?puj? trzy typy torped: Mark 10, 
Mark 14 oraz Mark 18 -1. Przy uzyciu TDC 
ustalamy ich pr?dko£c, wyprzedzenie, 
zanurzenie oraz wiele innych parametrow. 
Pracuje on takze w trybie automatycznym, w 
ktorym wszystko robi za ciebie zaloga. Niektore 
okr?ty wyposazone s? tez w radar. Gra posiada 
takze par? rzeczy nie uwzgl?dnianych wczesniej 
w tego typu symulatorach. Da si? np. wptyn?c 
do wrogiego portu i atakowac okr?ty stoj?ce na 
redzie. A co zrobilibyscie w przypadku 
dostrzezenia plynqcej na powierzchni wrogiej 
jednostki podwodnej? Albo gdybyscie otrzymali 
zadanie podplyni?cia do wybrzezy japonskich i 
wylowienia zestrzelonego lotnika? Te oraz wiele 
innych niespodzianek, czekaj? na was w misjach 
specjalnych. Gdy znudzi si? Warn torpedowanie, 

to postrzelacie sobie pewnie z dzial glownych i 
przeciwlotniczych. [te drugie obsluguje tylko 
komputer - z miernym skutkiem). Dzwi?k stoi na 
wysokim poziomie, nic dodac, nic uj?c. 

Grafika 
natomiast moze 
budzic 

kontrowersje. Po 
pierwsze tafl? 

oceanu 
przedstawiono jako 

ptask? tekstur?, 
ktorej kolor zmienia si? 

wraz z pogod?. To 
oprocz zmiany wygl?du 

nieba wlasciwie jedyne 
roznice w wygl?dzie swiata 

zewn?trznego. Okr?ty to 
dwuwymiarowe tekstury. Z 

dalekiego i sredniego dystansu 
wygl?daj? slicznie, lecz gdy 

podptyn? blisko, to trzeba sobie 
si?sc przynajmniej dwa metry od 

ekranu! Generalnie bez rewelacji. 
No coz SH to gra dobra, ale widac po 

niej uplyw czasu. Srednia grafika bylaby jeszcze 
do przyjpcia w przypadku symulatora 
wspolczesnego okrptu podwodnego, gdzie i tak 
95% czasu pozostajemy pod wod?, a tak nieco 
obniza atrakcyjnosc produktu. W sumie jednak 
nie mamy duzego wyboru. Pozostaje tylko 
zazdroscic mitosnikom wyscigdw i awiacji. Nie 
dose, ze maj? cal? mas? nowych gierek, to 
jeszcze takie akcesoria jak kierownice czy joye. 
Ach, marzy mi si? np. peryskop... 
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ssr 

Wymagama: 
mm. i Ms ram.cdxZ' 
Dos 

Dystrybutor: 
OjrtlflUJs Bis 

Internet: imp 
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cji mwWwe state si? fctotfycie 
Um\; istntejocj^lpl 

irB£2kfwam fir?fi2 zamkntetq spofecznoSt 

Watenwonld 

teorii ns temat przysziosci my ludzkfei i cate) 
planety. W swej ..karierze" na Zienti cztewiek 
niejednoki'olRis adowodnit, ze nie oitcdsdza 30 
skutki jege dzialad. Nic wipe dzlwaego, ze co 
terdziej peapistyozai fulurydoi senwuja nara 
Bbpazy apBRalipiyeznej zaptady. lak wiec ezeka 
R3S kaSesirela ekeiepzRa elbe wop nuktearna, 
zRiiSHi aip m ZiSRH, spadnie wieiki meteopyi, 

otekl eiepMany nas wykonezy, AIDS alto gtod, 
slopniela czapy iedowe t wszyscy sip polopimy. 

Magpie Jakis rok temu z kawatkiem, glosno 
1 byto 0 filmie Kevina Kostnera 

..Waterworld". Scenarzysci 
skorzystali z ostatniej z 
wymienionych wyzej wizji przysziosci 
i stwonzyli cos w stylu NMad Maxa", 

ale na mokro. W tym samym czasie w prasie 
komputerowej zacz?ly pojawiac si? wzmianki 0 

grze bazujqcej na tym filmie. Wedlug jednych 
miala to bye przygodowka, wedtug innych 
strategia. Film okazal si? srednio udany, a 0 

grze sluch zaginql. Az tu nagle pojawia si? 
„Waterworld. W poszukiwaniu Stalego Lqdu". 
Widocznie ludzie z Interplay podniesieni na 
duchu przyktadem Dungeon Keepera, doszli do 
wniosku, ze oplaca si? konezye to, co si? 

-v'T3C2?io. No. coz zobaezymy. 
■ >^kcja.;gry tbczj/ si? 10QQ lat po globalnym 

J piStopie, jaki nawjedzif Ziemi? na skutek 
jtejfcpienia si? lodowcow na biegunach. 

''■W^s^tie kqnty.nenty znalazly si? pod 
wai'fitwq wody, Ci, ktbrzy 

" wryfiijdnAalLna ti^esnjrtrr5Eff.anie snuezne 
i^atolE. BiMHiiiMaMalfelwtW eyvfiteajjjf ■ 

Po prawej: 
Scena i lilmu Waterworld, 
na podstawie kltirego 
PDWslala oplsywana gra. 

kierujqcq si? surowymi i scisle okreslonymi 
prawami. Przezywa najsilniejszy. Najwi?kszym 
bogactwem w Wodnym Swiecie jest pyt Cgleba, 
w ktorej mozna hodowac rosliny) i hydro czyli 
sfodka woda. Surowce te mozna zdobyc, 
handlujqc z w?drownymi kupcami lub po prostu 
odebrac je innym silq. Wodny Swiat zamieszkujq 
tez tzw. Smokersi. Sq to bandy bezwzgl?dnych 
piratow, napadajqcych kazdy napotkany statek 
czy atol. Najwyzej sobie ceniq rop? - paliwo do 

w-4 
v’.v 

i-r- 

P rrtz-rvnc' 

swoich, zanieczyszczajqcych srodowisko 
pojazdow. Zagrabione surowce bezmyslnie 
trwoniq dla wfasnej przyjemnosci. Wsrod 
mieszkancow Wodnego Swiata krqzq dwie 
legendy. Jedna z nich mowi, ze gdzies ocalal 
staly Iqd i czeka na odkrycie, druga zas 
opowiada o tajemniezym Zeglarzu, nowym 
gatunku czlowieka majqcego skrzela jak ryba. 

W grze wcielamy si? w Wodza 
jednego z atoli. Poczqtkowo majqc 
pod swojq komendq tylko niewielki 
oddziaf, musimy opanowac nowy atol, 
ktory od tej pory bpdzie naszq bazq 
wypadowq. Do wykonania mamy 22 
misje, podezas ktorych dowodzqc 
oddziatami b?dziemy napadac innych 
mieszkancow WW lub bronic 
wtasnego atolu. Gr? mozna z grubsza 
zakwalifikowac do RTS: akcj? widzimy 
z gory, walka prowadzona jest w 
czasie rzeczywistym w mysl zasady: 

7b 
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77 Recenzje 

U gory: 
Elementarzdla 
molQrowodnlakdw. 

rekwizytow z filmu. Jego podstawowym 
mankamentem jest moim zdaniem niezbyt 
komunikatywny interfejs. Oczywiscie jakw 
kazdym RTS kierujemy poczynaniami jednostek 
przy pomocy myszy, jednak nie jest to tak 
intuicyjne jak w innych grach tego typu. Np. 
lewy przycisk myszy powoduje centralizacj? 
ekranu zamiast jak moznaby si? spodziewad 
„zwolnienia" jednostki. Niejednokrotnie moje 
przyzwyczajenia wymesione z Warcrafta czy Red 
Alert w tej materii powodowaty przerwanie 
ciqglosci akcji i niepotrzebne straty w ludziach. 
Brakuje tez mozliwosci zapisu gry w trakcje 
misji - jest to mozliwe tylko przed. 

* itritirtm* mt 
* ttttrtiftijrfH) 
rnHwevunrs 

* i\tmm 
* nasilonu fimftlca 
* W*#*m»fcvrf<!kJ 

m«m 

□cena: 

B 
Produce ttt: 
Interplay 

Wymagania: 
Penlium 90,16MB RAM,CDx2, 
Dos/Win 95 

Dystrybutor: 
CD PfO|Ek! 

r, [m\ Id. 250703 

Internet: hNpV/wfrw. interplay com 

„wygrywa liczniejszy i lepiej uzbrojony". Na tym 
jednak podobienstwa si? konczq. Prozno tu 
szukac elementow tak charakterystycznych dla 
masowo powstajqcych SRT, jak rozbudowa 
budynkdw, produkcja czy wydobywanie 
surowcow. Kazda plansza to labirynt 
szaroburych pomostow tworzqcych atol na tie 
bl?kitnego oceanu. Mogq si? na nim znajdowac 
wazne strategicznie punkty [np. maszyna 
produkujqca wod?]p ktore - w zaleznosci od 
rodzaju misji - musimy zniszczyc lub ochronic 
przed napastnikami. I\la swoje drodze spotkamy 
takze, oprocz nieprzyjacielskich jednostek, 
putapki, dzwignie uruchamiajqce rozne 
urzqdzenia czy wiezyczki ogniowe, ktore mozemy 
wykorzystad do ataku lub obrony. Ciekawym 
rozwiqzaniem jest opcja handlu, chociaz 
uproszczono jq az do granic przyzwoitosci. 

W trakcie misji, na obszarze atolu mozna 
znalezc wiele interesujqcych i pozytecznych 
przedmiotow. Moze to bye brori, surowce, 
przedmioty zwi?kszajqce mozliwosci naszyeh 
jednostek (apteezki, ..dopalacze", kamizelki, 
miny itpJ, ale tez fragmenty gazet czy 
naukowych notatek b?dqcych zrodlem waznych 
informaeji na temat wroga czy mozliwosci 
ulepszenia broni. Po kazdej misji mozemy 
zgromadzone dobra wymienic z w?drownym 
handlarzem na nowoczesniejszq bron i inne 
potrzebne nam artykuty jak np. amunieja, kurtki 
..bronioodporne" itp. 

Gra kusi bogatym arsenalem: 17 rodzajow 
broni, od nozy, mtotkdw i kul na lancuchu 
zaczynajqc, a na miotaczach ognia i UZI koriczqc, 
Szybko jednak przekonujemy si?, ze tak 
naprawd? liezy si? szybkosc i zasi?g naszego 
uzbrojenia. W tym momencie takie zabawki jak 
pifa mechaniczna, brori biata czy kusze 
przegrywajq konkurencj? z kilkoma karabinami 
maszynowymi. Zaskakujqcy jest fakt, ze tak 
roznorodne uzbrojenie wymaga tylko jednego 
rodzaju amunieji; i tak z kuszy strzelamy tym 
samym, co ze srutowej dwururki. 

Przed misjq czeka nas zapoznanie si? z celem 
misji i strategic jej przeprowadzenia. Calosc 
przedstawiono w sposob zblizony do planowania 
rozgrywki np, w meczu koszykowki tzn. widzimy 
plan wrogrego atolu, na ktorym rysowane 
okr?gi i strzalki wskazujq nam wazniejsze punkty 
strategiezne i kierunki rozwoju sytuaeji. Kiedy 
juz wszystko jasne, czas na sformowanie 
oddzialu. 

Jest to najwyrazniejsze odst?pstwo od klasyki 
RTS. Na odpowiednim ekranie sami decydujemy, 
kto wezmie udzial w bitwie, z jakim uzbrojeniem i 
dodatkowym wyposazeniem. Szkoda tylko, ze 
jeden cztowiek moze poslugiwac si? tylko 
pojedynczym egzemplarzem broni. A co to, nie 
ma drugiej rqczki? W przypadku skonezenia si? 
amunieji i jej braku w najblizszym otoczeniu 
naszym ludziom pozostaje walka na noze. Przed 
niektorymi zadaniami mozemy dodatkowo 
ustawic nasze jednostki na planszy. Aha, 
zapomnialabym. Fabula filmu skupia si? wokot 
postaci Zeglarza. W grze jest on najemnikiem, 
ktorego mc^Dmy za sowitq zapfatq wynajqc do 
pomocy przy nieiaurych misjach. Prawd? 
mowiqc jednak nie jest to mqdra inwestyeja, 
gdyz wynaj?ty Mutant nie podlega kontroli 
Gracza. W czasie bitwy trzeba go ciqgle 
pilnowad, bo pcha si? w najbardziej 
niebezpieczne rejony. Jezeli nie chcemy go 
stracic juz na poczqtku misji, jedynym 
rozwiqzaniem jest podqzanie za nim silnym 
oddzialem i likwidaeja potencjalnych zagrozen 
dla tej jakze waznej persony. 
Waterworld jest bogato ilustrowany dobrej 
jakosci filmami. nakr?conymi specjalnie na 
uzytek gry, z wykorzystaniem oryginalnych 

Nie ma co si? spodziewad pakietow misji do 
Waterworld11 - na tie dzisiejszyeh strategii 
czasu rzeczywistego wypada raezej srednio. 
Brakuje jej rozmachu, jaki jest udziatem coraz to 
nowszyeh klonow „Dune 211 [nie ma opeji 
„gospodarczych", multiplayer, grafika choc na 
dobrym poziomie duzo traci z powodu 
monotematycznosci planszL 22 misje w 
„Waterworld" to odpowiednia ilosc: na tyle 
duza, by zaintrygowac i wystarczajqco mala, by 
nie zanudzic. 
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Recenzje 78 

Itimiech Rogera 
Buccaneer_ 

Captain Selection W pazdziernihowym CDA zderzyiismy sip i nowg m pozgrywajaca sip 

na petnym morzu. Tym rszem nie by!a to jednek typowa, morska 

slrategia w slylii Admiral Sea Battles. Zamiasl ptaskick, 

dwuwymiarowych stateczkow poruszajgcycb sip tiirami, dostalismy 

irfijwymiarowe galeeny, korwety, Iregaty itd, klore w niejednycb 

ptucach zaparly dech, nie mdwigc juz nie a wybaluszonych oczplach 

graczy. Zamiasl blekitnegn pola pedzielonege heksami, zaskoczyl nas 

wzburznny, pokryty piang i grzywaczami kawal oceans z bustajgcymi 

sip na lalaeh, trzeszczpcymi okrplaml. Az zal w dolke sciska, gdy sip 

pairzy na to cudo i Iza w nku krpci, ze za scenario gry zabraly sip 

szczury Ipdowe. Tak moi knchani, swietna skgdingd gra Buccaneer 

zwyczajnie zawndzi, jak drewniana noga kapitana w biegacb na sto 

metrow. Ultimo znakomilej wizualnej oprawy, gra po jednynt dniu 

ptywania doprowadzila minie do calkowitego znudzenia, zeby nie 

powiedziec nudnosci - i to nie wskntek chnroby mnrskiej. Coz, jie 

wszystkn ztoto, co sip swieci" i nie wszyslko morze, cn sip busla - tak 

zdaje sip jest w wypadku Bnccaneera. Bra wygigda bardzo ladnie, ale 

sama zahawa wcipga w ten perlidny sposob, ze knew zaiewa oczy, a 

pazniej lezy sip juz spoknjnie, bo nerwy, tak jak poslrenki, lez majg 

swojp (ograniczong) wytrzymalosc. 

Inquisitor 

nawodnych, ktore stanq nam na drodze, 
Zniszczymy i zlupimy rowniez kilka miast, aby na 
koncu radowac si? z dobrze wykonanego 
zadania. To jest teoria, natomiast w praktyce, 
kilka drobiazgow uniemozliwia szcz?sliwy final i 
raczej zniech?ca mfodego, zqdnego przygod 
korsarza. 
Bardzo wazne w grze sq oczywiscie bitwy 
morskie. Lecz zatapianie kolejnych 
przeciwnikow, po opanowaniu schematu, nie 

Numer 01/98 

owodow mojego rozczarowania jest 
kilka i mimo ze sq to dose drobne 
sprawy, razem dajq pot?znego 
babola, ktory walqc po gfowie 
niedoswiadezonego pirata, znaeznie 
redukuje przyjemnosc plynqcq 

[nomen omen) z gry, W Buccaneerze mamy 
szesc scenariuszy, krotkich historyjek 
poszczegolnych piratow, ktore majq 
umotywowac naszq korsarskq dzialalnosc. A 
wi?c oprocz zatapiania napotkanych jednostek, 
staramy si? rowniez rozwiqzad zagadk?, 
doprowadzic story do szcz?sliwego finalu. 
Zazwyczaj znaezy to po prostu, iz musimy 
wykonezye okreslonq ilosc jednostek 

zabrac calych zagli z pokonanej jednostki czy 
wymienic zfamanego masztu, Albo przesiadamy 
si? na zdobyty okr?t, albo nie, Innego wyjscia 
nie ma, Jaki wi?c sens zatapiac sfabsze statki, 
skoro nie moze przyniesc to zadnej korzysci? 
Silniejsze, lepsze jednostki przy odrobinie 
szcz?scia spotkamy, kiedy 
bpdziemy juz totainie 
zmordowani i sni?ci, 
Irytacj? wzbudza 
rowniez „zafozona 
taktyka" gry. 
Jezeli nie masz 
uszkodzen, 
mozesz piywad 
i piywad po 
..martwym 
morzu" 

przynosi juz takiej radosci. Kazdy okr?t moze 
zostac uszkodzony na trzy sposoby (maszty, 
zagle, kadiub). Niestety nie b?dziemy mogli 



jednak jezeli muszp czekac kilkanascie minut 
[real time!] na pomyslny wiatr, to czegos tu nie 
rozumiem. Aby zniszczyc wieze, trzeba 
przeplyngc blisko nich na petnych zaglach, bijpc 
z wszystkich dzial. Takich rund trzeba wykonac 
kilkadziesipt (takze na easy], a poniewaz wiatr 
jest kaprysny, moze to trwac bardzo dlugo. Nie 
mowip juz wcale o tym, ze z fortu rowniez nie 
rzucajq w nas kwiatami i po pewnym czasie 
trzeba poplynpc do portu, by naprawic 
uszkodzenia [za kazdym razem musimy go 
zdobyc). Oczywiscie mozemy dac sobie spokoj z 
duzymi miastami i snuc sip po oceanie, atakujqc 
od czasu jakies mniejsze miesciny, ale jaki w tym 
sens? Sam atak na miasto lub abordaz na inng 
nawodng jednostkp nie lezy zasadniczo w naszej 
gestii. My musimy jedynie podptyngc do statku 
lub wpfynpc do portu, reszta zrobi sip sama. 
Komputer przeliczy liczebnosc zalogi w stosunku 
do ilosci marynarzy na wrogiej lajbie lub 
poglowia mieszkancow i po mizernej animacji 
sam zadecyduje, kto wygral. Moze to i sluszne, 
ale satysfakcji w tym zero. 

Gra w trybie 
Campaign 
przeznaczona 

jest dla osdb 
bardzo 

upartych. Czeka na 
nich wachlarz niedorobek, o 
ktorych wspomnialem oraz 
kilka niespodzianek, ktorych 

odkrywanie pozostawip 
Waszym nerwom. Jezeli 
okaze sip, ze kampanie 
nie przynoszg Warn 
spodziewanej dawki 
emocji, proponujp 
wybrac opcjp 
Battle. Jest to 
rasowy pojedynek 
jeden na jednego, 
gdzie liczy sip 
przewaga 
ogniowa, ale 
rowniez 

zwrotnosc 
okrptu, 

Wipksze miasta 
chronione sp przez 
ufortyfikowane, silne 
ogniowo wieze, 
Jednak, aby je 
zniszczyc, 
potrzebujemy bardzo, 
bardzo wiele czasu 
Oczywiscie rozumiem, 
ze to nie Quake, 

do us...markanej smierci. Wystarczy jednak, ze 
wreszcie ktos ci podziurawi zagle, a ocean, jak 
za dotknipciem czarodziejskiego trojzpba, 
zamieni sip w sadzawkp pelnq wrogich 
jednostek. Jezeli stracifes w walce maszt, czyli 
znacznie zmniejszyla sip sterownosc okrptu, nie 
uda sip uniknqc starcia [normalnie jest to 
mozliwe). Praktycznie bezbronnej jednostki nie 
da sip odprowadzic do portu, poniewaz zostanie 
blyskawicznie zatopiona. 0 ile taka taktyka na 
trzecim, najwyzszym poziomie trudnosci ma 
jeszcze jakis sens, o tyle na „easy" zniechpci 
wielu potencjalnych piratdw, Sztuczna 
inteligencja jest po prostu stabiutka, a jej wady 
maskujq ekstremalne 
trudnosci, ktore 
spotykajq gracza. Albo 
taka sytuacja - 
wykrywasz okrpt, ale nie 
chcesz nawiqzywac z nim kontaktu 
bojowego. A tu niespodzianka - on 
szuka Ciebie... po czym, gdy 
tylko wchodzicie w tryb 
walki, przeciwnik zwiewa 
ile sit w zaglach. To po 
co zaczynal?! 

p0 |ewej. szybkosc, wytrzymalosc (wszystkie parametry 
Tak wyglqda mtwa. okreslone specjalnymi symbolami mozna sobie 

obejrzec w menu), a przede wszystkim: taktyka. 
Zabawa jest niezla, szkoda jednak, ze po 
pokonaniu przeciwnika po prostu wracamy do 
glownego menu... Nie chodzi mi o fanfary i 
deszcz zlotych monet, jednak zabawa moglaby 
bye wielostopniowa i zamiast widoku 
usmiechniptego Rogera, moglibysmy poplynqc 
naprzeciw dwom jednostkom... 

Ponizej: 

Jest to jedynie 
kilkusekundowaanlmacia. 

Zaloga z SSI zabrata sip do zrobienia czegos 
zupelnie nowego [wizualnie). Na pewno udato im 
sip znakomicie ukazac potyezki okrptow. Gdy 
wiatr wypycha zagle, okrpt kladzie sip na 
burcie, a dziala gotujq do salwy, wrazenia 
dorownujq przezyciom w katakumbach Quake 

Plusy: 

pride slilkfiw • 
jlkemvair iiifdejs 

irscu - Mo dobra 

nnrri 

Minusy: 

• przeci^lne aninacia ■ 
jelsderittifSceDariBszgrv 

- • wvirelowaBy stsvlen 
\Mim 

□cena: 

czy Hexena2 Ctakie emocje czekajq przede 
wszystkim posiadaezy akceleratora 3D). Nie 
wszystko jednak wyglqda tak pipknie. 
Najbardziej chyba mpezy schematycznosc i 
wtornosc gry, ktora jest po prostu ulepszonym 
wizualnie spadkobiercq starozytnych juz 
Pirates. Gdyby nie swietna muzyka i niezte 
modele statkow, nie byloby o czym pisac. 
Pozostaje jedynie liezye, ze SSI zarzuci kotwicp 
w temacie i uraezy nas Buccaneerem 2, ktory 
bpdzie lepszy od obecnego, Jezeli made bardzo 
duzo czasu i anielskq cierpliwosc, sipgnijcie po 
Buccaneera, na pewno warto go zobaezye, 
zastanawialbym sip natomiast nad zakupem... 

'f-ACTIO' 
Producent; 
SSI 

Wymagania: Dystrybutor: 
Pentium 120,16MB ftAM. 
G0n4 Win ys. Sound &tos!6f 

OpUmus Bis 
mmty 65207-4 

Internet: http://www ssionline com 
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Mow UK krotko: JACK ORI \MX> to 111 mown pr/ygoda 

it \ R 

I UTcto 

Ameryka ku irzydziestydi. Okies. gdv po zniesieniu prohibicji 
bary i reslauraeje /now Iglnui zydeiw Wjednym / porlowvdi 

miast prywalny deiektyw, Jack Orlando opnvnia luuelk? 

whiskey, vo/my slaji\e o siarych dobrych c/asaeh. gdy by I 

hohaterem w wake / pt/emvimkami alkoholu. 

Jednak ws/xslko siy /micniu.., 
Po kolejnei nocy spydzonej przy alkoholu, Jack bud/i >ie 

w /aulkupodwdrka ohok /wlok mc/c/y/ny. Ktos popelnil 

/hrodnie ale ws/yslkie podejivenia spadaia na niego. 
A\:izvws/\ jednak jego s/.laehein^ pr/.es/losc oraz laki. 

iz sesl /.naiomym inspekiora polieji. oliyymiije 4S god/in 

na odnale/.ienie prawd/iw ego movdercy, 
I nlko \\\ mozeeie mu pombe oe/vseie sic / /ar/ulow 
Rived W ami mmc/n\ swial s/alonoj Amery ki. nocncgo 
zveia. gangsterskieh poraelumkow i /awilyeli. zapiej^jacycli 

decli w picrsiach /agadek. Pr/ygoda sic rp/poe/ynaJ 

J AC'K OR LAN l)(> wirtualna zabawa na najw y/s/v m po/iomi 

Wspanialy ubraz i d/wick pol^e/orn^w sposob znany doiychc/as 

tvlko / lihndvv, Siwar/ajacc niepow klimal elckly 

swietlne. realisiveznie eieniowane obiekpv i najnowsze 
ledmiki rcali/acji ohra/u iwor/a doskonala ilu/jg rzee/yw Closer 

Oto iutcraktywnv Him animowany o skomplikowanej. 
widowalkowcj lahulc, siwor/ony pr/.e/ pnTesjoiialistow, 

ktorzy swojic doswiadc/cnic zdohywali nuydzy innvmi 
w sludiach Hollywood. Calosci dopdnia naslmjowa mu/yka 

auiorsiwa 1 larolda hihermeyera. u/nanego na calym swiecie 
kompo/viora ora/ iworcy nui/yki lllmowej, N’ajw igks/.e 

sukeesy pr/ynioski mu nnrz.y ka stworzona do laki eh til mow 
jak: ,, I op Cum”. .Tango & Cash", Xdimarz / Beverly 

Hills". ..Crliniarz z Bcvcrlv Hills 2". Naiomiast do 
nujbard/icj znanveh ulworow jego auiorsiwa /alic/vc mozna 

..Shakedown" oraz ..Axel V.". 

J \CK ORI. AMX) trzymajaca w napieciu gra przygodowa /real i/ow ana w siandard/ie 

SVG \ u'o/ii/idc/osc 64(3x4 SO punkluyw (>5000 kolorbw )r D/icdajki lysieey klatck 

antmaeji, d/ieki kiorym o/\ \o ponad 100 postuek seiki pivedmimdu i /agadek; 
ivnad 200 seen w e/ieiveh epi/odaeh, oprawa mu/uvna w wcrsji audio, naturalne 
cfekl\ d/wiekowe. ty since ro/hudowanyeh dialogow i prokojonnlny dubbing polski. 



Rok 2140 byt przetomowy dfa 
plane ty zlemia. 

His Tori a st ala sfe terazniejsznsci;; 
i nic nie mo£e jej juz zmlenic .. 

Maszjednak szans.e wpfyn^d r 8 
nieuch connie zbll&ajacS; si? 
przyssJoSe \ stance w szeregnch 
walczacych o dominsci? nad 
^v/iatem. 

Earth 2140 to wspanlala stralegia 
v/ czasie rzeczywislym 
- 50 mesamowkych nusji 
o Limfeif tnie dobranym stopniu 
tmdnosci 
- MozliwoSc gry w stect Ola szeSciu 
graezy 
- Rozdzi^lczosc 640 >: 480 lub 
800 x 600 przy 65 000 Kolor6v; 
- Wspaniata sdezka dzwfefcowa 
- Felna v/ersja pdlska 

50 misjf rongrywa sre na 
pieciu koniynentach na lacfzie, 
w powiefeiir na wodzie. Calost 
swiata jest zbfeona do rzeezy- 
wista&cl nie tytko przeziasto- 
sowanie real!stycznycb kszi allow 
i kolorow, ale rowniez idzifki '/.spa 
nialei anlmacji obieklbw i niesamo- 

Dd gry w sieoi przy udz iale 
nawet szeseiu graezy istnieje 25 
dodatkowych misj>. Przy ozyciu 70 
pojazddw, robotbw bojowych obtek- 
tow latajacycb praz statkdw rozegra 
sie ostateezna walk a; o ZIemre 

Mowatorskie elementy gry, 
iakie jak przejede budynkow 
swobodny dobdr teas dla poszcze- 
gblnyeh jednostek przy pornocy 
punktow nawigacyjnych, skuteezne 
systemy samozniszczenia sianow)^ 
przetom w graph Komputerowycb. 

Inne wspamafe produkty frrrrty Top Ware to przygotowvwany symulptor smigiowca 
THUNDER BIRD; ALIEN ASSAULT, JACK ORLANDO 

Firma Top Ware to nie tytko gry aie rdwniez rewelacyjne programy uzytkov/e jak np 
program diagnastyezny CONFIG czy NAVIGATOR. 

Widcej mformacji na teinat naszyeh produfct6w mozna znale£C w iritemecie na strome 
wwwtopware.pl 

o,q. UL 1 niBj$ IB a 43 - 300 Bieisko Bisia 

& 



Zaginiona kraina 
Tunok: The Dinosaur Hunter_ 

U gory: 
Aoto komiksowy 
pierwowzdr Turoka. 

Po prawej: 
Slary, nle rozSmfeszaj mnle 
la pukawka!!! 

mozemy wpasc do przejrzystej, lagodnie 
falujqcej wody, w ktorej leniwie ptywajq 
sobie niewinne rybki. Tak przy okazji, 
trzeba przyznac, ze mozliwosci 
akceleratora s? w tym wypadku 
wykorzystane maksymalnie. To jest 
naprawd? WODA, tam gdzies uderza 
PRAWDZIWY wodospad. Po prostu pelna 
wirtualizacja. Na dodatek wszechobecny 
Motion Capture przydaje 
dopracowanym graficznie postaciom 
naturalnych, plynnych ruchow. 
Wystarczy chocby rzucic okiem na Jedi 
Knight, by zobaczyc jaka przepasc 
technologiczna moze dzielic dwie 

rownie zaawansowane gry. 
Fomijajqc juz to, ze w Turoku goscie i potwory 
doskonale prezentuj? si? wizualnie, naprawd? 
zadbano rowniez o bardzo doktadne 
odwzorowanie ruchu kazdego z wyst?pujqcych 
w grze bohaterow, Nasi przeciwnicy nie biegn? 
niczym okulaty Pinokio. Kiedy jeden z brzydali 
rzuca w nas granatem, doktadnie widac, jak 
bierze zamach, lekko ugina nogi pod ci?zarem 
bomby. Gdyby nie pewnosc, ze to gra, niewiele 
osob mogloby powiedziec, ze nie jest to film z 
rodzinnej imprezy, na ktdrq wpadt jakis 
psychopata. Kazdy rodzaj przeciwnikdw 
zachowuje si? nieco inaczej. Podstawowy trzon 

Dwukrotnie jui na lamach CDA Allnlllimy ala da 

nowoici, ktdra urodzlla ala w Acclaim 

(wlaiclwle Bra pnwalala w Me Inguana z 

Tekaaau, natomlast Acclaim leal |a) wydawca). 

Pisaliimyo super-hiper odlolnwych 

wraieniacli, npadnlatych iuchwech, jakach 

zachwytu, i tym podcbnych matallzycznych 

doznanlacli jdy na akranla zobaczyllimy 

najleplej obecnlu ppezentujqca sla graod 

czaatw Quake. 

CZARNY IWAN Musz? przyznac Cchociaz jest 
to jedynie moja osobista 
opinia), ze widziany przeze 
mnie Quake 2 wcale nie 
wyglqda lepiej od Turoka, a 
juz bron w Q2 jest 

zdecydowanie sfabsza graficznie (zarowno jesli 
chodzi o wyglgd, jak i o efekt wymiecenia). 
Cdz bowiem mozna obecnie porownac do 
wygarni?cia z Fusion Cannon, gdy kolejne fale 
uderzeniowe tancz?cego ognia zataczaj? kr?gi 
na calym dost?pnym widnokr?gu, a to co zyto, 
zamienia si? w kilka kropelek pary gasnqcych 
we wszechobecnych zoltych plomieniach? Po 
oczach uderzy blask z epicentrum wybuchu, 
ujrzycie walqce si? pokotem drzewa (tak, tak, 
archiwalne zdj?cia z katastrofy meteorytu 
tunguskiego b?d? znakomitym pordwnaniemh 
Jeszcze przez dlugi czas w „powietrzu" unosi 
si? chmura pylu i lepka rrigla, ktora nie ukrywa 
juz niebezpiecznych, czytaj - zywych 
niespodzianek. 

Jezeli lubicie podobnie spektakularne w 
dzialaniu i skutecznosci „wyka1aczki,J, 
powinniscie uparcie pogrywac wlasnie w 
Turoka. Proponuje rowniez doktadnie 
przeszukac kazdy z osmiu poziomow gry, 
odnajdziecie wowczas wszystkie osiem 
elementow, z ktorych sktada si? 
Chronoscepter too w wolnym ttumaczeniu 
oznacza Chronoberlo). Przemyslna zabawka 
wyglgda jak skrzyzowanie diamentowego 
wiertta z Excaliburem, a jak wyglqda to, na co 
skierujemy celownik Chronosceptera, lepiej 
nie mdwic. Tak przy okazji dodam tylko, ze 
wspomniana RZECZ jest najlepszym 
urzqdzeniem do powstrzymania Campaignera, 
czyli wysoce niehumanoidalnego osobnika 
stanowiqcego wyzwanie dla tych, ktorzy 
dotrwajq do ostatniego zakr?tu w ostatnim 
uktadzie. Powinienem chyba rowniez wyjasnic, 
ze to wlasnie ow niezdrowy z wyglqdu 
jegomosc jest powodem eskapady Turoka. 
Dzi?ki zaawansowanej technice i manipulacjom 
genetycznym stworzyt armi?, ktora raczej nie 

jednak tym razem bron nie tylko zamraza gosci 
w pot kroku, ale rowniez efektownie posyta ich 
fragmenty na cztery strony swiata w 
wybuchowym fajerwerku. 0 pozostatym 
arsenale nie b?d? si? juz rozwodzit, zajrzyjcie do 
tabelki. Dodam za to cos nie cos o lokacjach, 
ktdre na pewno zaslugujq na wielk? pochwat?. 
W moim ulubionym Quake najbardziej 
denerwowalo mnie przemozne uczucie 
klaustrofobii, Rozumiem, taki byt charakter 
giery, mielismy scigac si? po mrocznych 
katakumbach zawalonych ztosliwym, uzbrojonym 
po z?by mi?sem. Coz jednak, gdy wcigz marzyto 
mi si? stoneczko i swoboda, jak? moze dac 
brykanie z rakietnic? po zielonej l?ce. Cos 
takiego dostalismy wtasnie w Turoku, gdzie 
mi?dzy etapami, w ktorych krew zalewa oczy, 

przypomina kuzynek owieczki Beaty z Ulicy 
Sezamkowej. Wsrod doborowego towarzystwa 
znajduj? si? ozywiency, cyborgi, maskotki rodem 
z Jurassic Park, czyli posiadajqce specjalny 
pazurek Welociraptory i pot?zne T-Rexy, 
Znajdzie si? tez cos dla fandw ucierania nosa 
szerokoklacistym, dobrze zbudowanym 
osobnikom. Co ciekawe, w zaleznosci od 
preferencji mozemy wybrac sobie kolor krwi, 
ktor? b?d? bryzgac klienci, gdy juz im 
przysmarujemy (czerwony, zielonyl. Osobiscie 
bardzo podobaty mi si? masywne, 
gorylopodobne Pur-Lins, ktdre w bezposrednim 
starciu nic nam nie zrobi? (co najwyzej zlapi? i 
rzuc? gdzies za horyzont] jednak pot?zn? 
pi?sci?, niczym Jax z Mortal Combat, uderzaj? 
w ziemi?, powoduj?c stukanie w gtowie Turoka i 
znaczgcy ubytek jego energii. Najlepiej uspokoic 
wowczas bratanka Hulka za pomoc? 
podrasowanych strzat, ktdre s? broni? 
niedrog?, a szalenie skuteczn?. 

Mi?dzy nami mowigc, najwi?cej 
frajdy przynosi zabawa z Mini 
Gunem. Jezeli ktod nie zna, to 
jest to wyzymaczka, ktor? 
poslugiwat si? Egzekutor, a 
goscinnie wyst?powala mi?dzy 
innymi w Predatorze. Dla ludzi, 
ktorzy lubi? rodzinne obrazki, 
przygotowano cos w rodzaju 
fotoplastykonu. Shockwawe 
Weapon mirlismy juz okazje 
ujrzec bodajze w Duke Nuke’m, 



armii, czyli lekko nabici faced, nie sq moze 
szczegolnie mocno uzbrojeni, ale za to majq 
niezlq par? w nogach. Calkiem milo obserwuje 
si? jak zawodnicy probujq uniknqd kul biegnqc 
zygzakiem, ostro zdzierajqc zelowki okutych 
buciorow. Jednak to nie „Hans gra na 
karabinie", a my z dobrze naoliwionym Mini 
Gunem robimy im dyskotek?. Oczywiscie, aby 
zabawa nabrala takich rumiencow, musielibyscie 
odpalic gr? z wlqczonymi kodami, ktorych 
pokazna biblioteka znajduje si? w menu gry [ o 
czym za chwil?], Zupelnie inna sprawa ma si? z 
cyborgami, tychze wysytamy w cybernetyczne 
niebo moze nietakwidowiskowo, jednak 
uderzenia kul o pancerze tez maja swoj urok. 

Po prawej: 
Jeden z bossdw. 

rozniesie jego fragmenty na wszystkie strony, 
Chyba specjalnym bonusem sq sekwencje 
smierci naszych przeciwnikow, Autorzy okazali 
tu prawdziwe zrozumienie dla podswiadomych 
potrzeb odbiorcow i nie pozalowali nam 
krwistych widoczkow. Postrzelony w szyj? 
wrog lapi? si? za krwawiqcq obficie szyj?, 
chwiejqc si? na nogach stawia jeszcze kilka 
niepewnych krokow, po czym wali si? na 
kolana, a po chwili na twarz. Jezeli zmienicie 
nieco kaliber (na ciut wi?kszy), goscie po 
prostu z gluchym j?kiem nakryjq si? nogami 
tdostownie). Moze si? rowniez zdarzyc, ze 

wiilcy H Ancient Warriors (Antyczny wojownik) 
Ten facet wyglqda jak chodzqca smiert. Ulubiony pupil mistrza Campaignera, dysponuje czyms w rodzafu podwojnego otwieraeza do puszek, tyle ze 
znaeznie wi?kszego. Przeznaczenie przyrzqdu rowniez jest podobne. Nie jest szczegolnie niebezpieczny, o ile dysponujesz czyms powazniejszym od 

noza ■Cyborg 
Standardowe maszynki uzbrojone w cos przypominajqce chinski lampion na kiju - kupa zlomu, mdwige krdtko Sq szybey, ale minimalnie szkodliwi 
Fajnie rz?zq uszkodzonym syntezatorem mowy, gdy ich poslac na deski. Jezeli traficie na czerwonego lub fioletowego cyborga lepiej jednak si? 
cofnijcie i zmiencie pukawk?. To elita wojsk. Goscie bardzo twardzi i uzbrojeni w laserowe shotguny. Strzelajq bardza szybko, nawet ci?zsze bronie 

nie od razu ich rozerwq 

Raptor 
Typowy biomechaniczny stwor i armii Campaignera. W przeciwienstwie do prawdziwego Welociraptora, dysponuje tfeie niezwierz?cym mozgiem, 
co umozliwia mu obslug? dziala laserowego, granatnika lub rakietnicy. Na szcz?scie w poczgtkowych ukladach atakuje jedynie Ibem i wielgasnymi 
z?bami Moze rowniez skoczyc na glow? Turoka z i ucapic go pazurami na odnozach Potrzeba na niego przynajmniej dwdeh pociskow z shotguna 

Leapers tskociykl 
Pr/ypomma naezej fmutQWBnq rtpuchfl. Niustety me zywi siff muchami lapanymi za pomocq lepkiega j?zyka. Przepada natomiast za krwig, ktdrg 

w wieUdch ito&iach. gdy |Uf domic ft tta n&gi si? skokami jak konik polny, ktdry wpadl na chwil? do szklanki z piwem. Mowigc 
skacie do przodu r na- boti, ns doifi wolnp. raezej latwo go ustrzelic. Leapersow sg dwa rodzaje. Mniejszy ladnie kladzie si? 

sera i co rwjwyrtj pomicbs jeszcze top&wni. just tak duzy jak Turok i moze bye niebezpieczny, bo porusza si? juz calkiem 

szybko 

Pur - Lins 
Masywny, gorylowaty stwdr, ktory moze bardzo latwo pozbawic Turoka swiadomosci. Przed wszystkim atakuje kulami Dgnia [jest pewna teoria, 

odnodcie tego, gdzie je generujel, chociaz lubi takze wainqc olbrzymig pi?sciq w gleb?, co dla naszego bohatera rdwniez przyjemne nie jest Cfala 
uderzeniowal. Jezeli ma kompana, mogg zagrad Turokiem w „glupiego Jasia", z tym ze Turok b?dzie i Jasiem i pilkq. Poza tym dose wolny, wi?c 

mozna spokojnie zrobic mu „kuku". 

Alien Infantry [Obey] 
Z tych brzydali sklada si? regularna piechota Obcych. Insektoid ow jest wysoce mobilnym i dobrze uzbrojonym stworzeniem. Dysponuje sporg silg 

ognia blasters anty-materii, a na dodatek jest swietnym strzelcem. Dobrze przynajmniej, ze nie jest szczegolnie odporny na ci?zki sprz?t. Swojg 

drogg bardzo ladnie zdycha, strzelajgc jeszcze na pozegnanie w sufit 

Subterraneans (podziemna larwal 
To skrzyzowanie kreta z glistg strzyka silnie toksyezng trucizng, Robak atakuje rowniez mentalnie, co moze doprowadzic do rozstroju psychicznego 

u Turoka, Jezeli nie chcesz, aby robak wypalil mu nowe rowki na mozgu. czym pr?dzej wez cos duzegD i wpakuj mu w szcz?koczulki. 

Killer Plants (mordereza rodlina) 
Na pewno nie chcialbys takiej roslinki w doniczce na halkonie Zanim do niej nie podejdziesz, wyglgda jak nieco rozdeptany tulipan Starczy jednak 
znalezc si? w jego sgsiedztwie, a przeczesze Ci fryzurk? dlugimi zgbkami Nie mozna go wykoriezye, dopoki nie podejdziemy i nas nie ugryzie. 

dlatego najlepiej go po prostu omingd 

Triceratops 
Sam w sobie nie bylby bardzo niebezpieczny Jest dose wolny, ale szalenie zywotny, a na dodatek wysyla co sekund? po dwie rakiety ci?zkiego 

kalihru Jezeli go w koncu zalatwisz, dostaniesz 25 punktdw zycia, a na dodatek zobaezysz i uslyszysz jak ginie jego ..woznica" 

Demon 
Rzeczywiscie straszny przyjemniaczek z Lost Landu Dwadzie oezka na pseudoludzkiej gldwce i niesamowita odpornosc czynig z niego godnego 
przeciwna Na szcz?scie tak duzo czasu zajmuje mu generowanie pot?znego czacho-ognistego czaru, ze jest zupelniF wystawiony na nasze ciosy. 

Jezeli nie zapomnisz do czego sluzq ..strafy” i masz cos duzego w zanadrzu, na pewno sobie poradzisz 

Sludge Beasts 
Przypomina nieco kraba z wyglqdu i zwyezajow. Po pierwsze uzywa szczypcow do kawalkowania zdobyezy, ale padlinq tez nie pogardzi, Napisz 

testament, pozegnaj si? z rodzinq zanim do niego podejdziesz. Nie chce nikogo straszyc, ale to olbrzym, a do tego twardy niezym skala. Trzeba go 

systematyeznie przypiekac przez dluzszy czas, a w nagrod? mozna dostac ladny kawalek „zyciowej energii". 

Najlepiej jednak w moim przekonaniu stoczyb 
walk? z pot?znymi robotami przypominajqcymi 
tych z Transformers. Bardzo silnie uzbrojone, 
kroczqce maszyny, gdy juz je dostaniecie, zacznq 
si? przepalac. Gdzies tarn jakies spi?cie, 
skaczqce iskry, nikfy ptomyk palonej instalacji. 
Widac wyraznie jak zamiera w robocie 
mechaniczne zycie. Gdy juz b?dzie tak stat bez 
zasilania, mozna mu poslac cos ci?zszego, co 

porazony czyms paskudnym z Waszego arsenatu 
przeciwnik dostanie drgawek, a jego zejscie 
b?dzie prawdziwie efektowne. Zupelnie inaezej 
sprawa ma si?, gdy wyciqgniecie zza pazuchy 
cos naprawd? ci?zkiego. Kazdy, kto widziat 
wzlatujqce fajerwerki, moze sobie chyba 
wyobrazic startujqcego w powietrze goscia, a 
zamiast kolorowego ogona iskier, rownie 
widowiskowq, czerwonq smug?, ktdra koriezy 
si? gdzies kilkadziesiqt metrow dalej w miejscu, 
gdzie upadto cialo. Nieco mniej zabawy jest, gdy 
pocz?stujecie kogokolwiek tymi dwoma 
zabawkami, ktorych zazwyczaj nie wyciqga si? w 
wqskim korytarzu, ze wzgl?du na pot?znq fale 
uderzeniowq. Obie „atomdwki" redukujq zycie 
na planecie do zera tak szybko, ze niewiele jest 
pozniej jeszcze do roboty. 

We wspomnianym menu mamy calq baterie 
cheatow, ktorych nie powstydzilby si? Quake. 
Oprocz typowych (full broni, zycia itd J 
znajdziecie tu np. opcj?, dzi?ki ktorej glowki 
przeciwnikow powi?kszq si? kilkukrotnie. Tak na 
marginesie dodam, ze takie wielkie makowki sq 
wymarzonym celem... Szczegolnie widowiskowo 
wyglqda olbrzymi leb Tyranozaura, ktdry i w 
normalnych rozmiarach wzbudza szacunek. 
Swojq drogq, zezloscilem si? troch?, ze jestem 
taki staby. Po prostu r?ka sama pow?dnowala 
do katalogu z kodami i uruchomila samowolnie, 
co jej si? podobata. Owszem, gralo si? bardzo 
milo, jednak nie ma to jak satysfakeja pokonania 
przeciwnikow bez zadnej pomocy i specjalnych 
dopalaczy, co gorqco Warn polecam. 

Oprocz kilku standardowych zywotow, ktore 
przystugujqTurokowi, mozna uciutac sobie jakies 
dodatkowe. Jezeli zbierzecie 100 Life Force 
(dwa rodzaje Mzyciodajnych" trojkqtdw], 
dostaniecie dodatkowe zycie. Poza tym z 
wi?kszosci zabitych przeciwnikow wypadajq 
Health. Mozna w zasadzie powiedziec, ze ucieka 
z nich zycie, ktdre mozemy sobie wziqd. 
Spotkacie si? z czterema rodzajami ..krzyzykow11 
(ktdre w tym wypadku, jak w zadnym innym, 
oznaezajq krzyzyki na drog?). W zaleznosci od 
koloru majq inny ci?zar gatunkowy. Jedne 
przydadzq Turokowi dwa punkty do zycia, inne 
25 lub full. Najlepiej znalezc Ultra Health. 
Poza tym Turok moze natrafid na oprozniony 
„bagaz", do ktdrego b?dzie mogt zapakowac 
dodatkowq amunicj?. Znajdzie si? rdwniez cos 
bardziej mistyeznego niz jakies tarn worki. 
Spiritual Invisibility wyzwoli z naszego bohatera 
ducha. Obraz stanie si? nieco kwasny, nabierze 
kolorkow, nasycenia, ptynnosci, ktorq mozna 
uzyskac jedynie bardzo silnie, uderzajqc si? w 
glow?, wzgl?dnie uzywajqc srodkow 
rozweselajqcych. Dzi?ki tej przemianie, 
wszystkie zywe organizmy b?dq si? dla Turoka 



Knife (noz) 
Dose dobry na pierwszych kilku przyjemniaczkow, ktorych poznacie Mozna ciachac wzdluz i w poprzek, twarzqc na 

ciele przeciwnika cod w rodzaju szachownicy Jezeli lubicie kolor czerwony, mozecie poslugiwac si? tq broniq, 

ostrzegam jednak, ze zazwyczaj czerwony ujrzycie na wlasnej koszulinie Tak na marginesie, noz jest jedyoq bramq, 

ktdrej mozna uzywac pod wodq. 

Tek Bow (luk) 
Pierwsza powazna bran, ktora dziala na dystans. Zwykle strzaly nie zrabiq na nikim szczegolnego wrazema, ale juz 

wzmoemone, to bran wysoce ofensywna. Ujrzymy wowczas ladniutki, niebieski wybuch w miejscu gdzie strzal si? 
while. Luk mozna napiqc lekko [tak, aby strzala jedynie zagl?bila si? w przeciwniku) lub mocno (jest wowczas 

naprawd? niszczqc? sil?) Wadg strzal jest to, ze zawsze mamy ich za malo 

Pistol 
Z pistoletu trzeba si? nastrzelac Aby zabic zwyklego Raptora, potrzebujemy przynajmniej czterech pociskow, 
Bardzo latwo jednak skompletowac caly zapas nabojow (1QD sztuk), co czym z pistoletu bardza uniwersakg 

narz?dzie mordu, Poza tym mozna znalezc wzmocnione naboje, a to juz zupelme inna rozmowa Ogdlnie 1 Jnak 

pistolet to bran bardzo standardowa, a na wyzszyeh ukiadach malo skuteezna 

Assault Rifle (karabm) 
Typowy „Kalasznikow", bardzo skuteezny w uderzeniu na Raptory i Wojownikow (na zwyklych cyborgach rowniez 
si? sprawdza) Strzela krotkimi seriami, a najwazmejsze, ze pasujg do niego te same naboje, co do pistoletu, 

czyniqc z ,rka!asza" bran skuteeznq i niedrogq w uzyciu 

Shotgun 
I Nie wymaga chyba szczegdlnej rekomendaeji Jezeli lubicie krwiste widoezki, uzywajcie go w pierwszym i drugim 
| ukladzie Zauwazylem, ze przeciwmcy ginq jakby bardziej widowiskowo, gdy dostang kilkunastoma kawalkami stali na 

raz. 

Automatic Shotgun 
Walic z shotguna jak z autumatu - czemu nie? Bron bardzo skuteezna Tak |ak w przypadku zwyklego shotguna 
mozna sobie do me| skompletowac wzmocoiooe, wybuchowe oaboje, dzi?ki czemu bran ta staje si? naprawd? 
mordereza Tym razem nie jest to jednak bryzg olowiu, a jeden bardzo ci?zki naboj. Dla estetdw: bardzo ladnie 

zmiemaj? si? komory i wypadajq dymigee luski 

Grenade Launcher (Miotacz granatow) 
Wyglqda naprawd? czadowo, a gdy wystrzeli i sila odrzutu cofnie luF?, to az serce rasnie Rosnie tym bardziej, ze 
granaty majq wlasno^ci rozrywajgce, a w polgczeniu z chmurq zoltego ognia i j?kami konajqcych, dajq bardzo 
malownicze scenki Granaty jednak lubiq si? odbijac i wracac w poblize wlasciciela, co juz zdecydowanie mile nie 

jest 

Pulse Rifle (karabin pulsacyjny] 
Bran bardzo przyszlosciowa Strzela seriami rdzowych wyladowan. Bardzo dobra w wqskich korytarzach z powodu 

duzej sily uderzenia i zerowych skutkow ubocznych, gdy wystrzelimy w jegomoscia znajdujqcego si? o centymetry 
od nas. Niestety „kolorowe" cyborgi tez nim dysponujq, a na dodatek potrafiq z niego korzystac 

Mini Gun 
Super szybkostrzelna bron maszynowa, Dziala prawdziwie z silq wodospadu, jednak odnioslem wrazenie, ze robi 

wi?cej halasu, niz efektu . Nie da si? jednak ukryc, ze na kilkuosobowe zgrupowania niezbyt silnych jednostek jest 

znakomita 

Alien Weapon 
Cos tarn ciggle w niej si? przelewa „Spawa" anty-materi? Strzal jest silnie skupionq wiqzkq, ktora, gdy dojdzie do 
celu, dziala niezym mala bomba W zasi?gu kilku metrow od epicentrum utworzy si? kula zielonego ognia Uwazajcie 
aby czasem nie znalezc si? w jego zasi?gu, bo w tym wypadku nie jest to kolor Zielonych. 

■PJKTwmJ Quad Rocket Launcher 
, _ j ‘ j 4 I Taeaa Cztery sliezne, biale rakietki z czerwonymi stateeznikami gotowe do odpalenia Urzqdzenie, ktore im to 
r I umozliwia wyszlo chyba z pod r?ki wloskich stylistow Efekt oczywiscie piorunujgcy Szkoda jednak, ze rakietki tak 

szybko si? koriczq. 

Shockwave Weapon (akcelerator czqsteczkowyl 
Niszczy struktur? molekularnq przeciwnikow Przez moment zastygajq z niedowierzaniem w oczach, by po chwili 
efektownie si? rozprysngc na dymigee kawaleczki. Akcelerator moze wystrzelic na dwa sposoby Bardzo silna 
wi?zka na duze jednostki - na co potrzeba chwili czasu faz si? naladuje) lub krotka, o jabniejszym „plomieniu" - efekt 
natychmiastowy Sama maszynka wydaje niski, regularny pomruk, ktory doskonale uzupetnia jej kosmiezny wyglgd, 

Fusion Cannon 
Atak nuklearny Bron wyglqda rzeczywiscie jak narz?dzie zaglady (wydawalo mi si?, ze zajmuje 1/4 monitora) Zanim 
wystrzeli gwiezdziscie czerwonym pociskiem, b?dzie przez kilka sekund ladowac si? z loskotem Macie tylko dwa 
strzaly, wi?c wykorzystajeie je dobrze Na szcz?scie me trzeba si? obawiac choroby popromiennej, ale i tak wybuch 

nap?dzi Warn stracha (wyglgda, jakby monitor si? przepalil) 

Chronoscepter 
Ta bron oczekuje tylko na najwytrwalszych Generuje potworng wigzk? czegos tak okropnego, ze w zasadzie 

przewidziano jg tylko na cele staejonarne Po oslepiajqcym, bl?kitnym szpikulcu wiqzki uderzaj?cym w cel, wszystko 
pokryje zawiesiste, niebieskie swiatlo To brad dla gosci o mocnych nerwach i pancernoralowianej skorze 

poruszaly niezwykle wolno, przez co ustrzelenie 
jakiegokolwiek przeciwnika nie b^dzie stanowic 
problemu. 
Grajqc w Turoka zauwazylem kilka naprawd? 
wartych skopiowania pomystow. Bardzo 
podobalo mi si? np. ze w razie smierci w 
ktoryms z etapow zwiedzania lokaeji, nie 
musiafem po wskrzeszeniu zabijac tych wrogow, 
ktorych juz pokonalem Ctakq bolqczk? mialem w 
skqdinqd swietnej grze Shadows of the 
Empire). Po prostu biegniemy do tego, ktory 
polozyf nas na lopatki wyrownac rachunki i nie 
trzeba znow si? uzerac z gosemi, ktorzy juz 
wczesniej gryzli ziemi?. Wbrew pozorom gra nie 
jest przez to latwiejsza, a takie rozwiqzanie 
znaeznie podnosi przyjemnosc plynqcq wartkq 
strug? z gry. Bardzo dobrze rozwiqzano 

rowniez inny dose powszechny problem w tego 
typu grach. Jezeli zabijemy wszystkich 
przeciwnikow w danym etapie Quake, a 
chwilowo nie mozemy znalezc wyjscia, biegamy 
jak oszalali i wlasciwie nic juz nie mamy do 
roboty. W Turoku nigdy nie zabijemy wszystkich, 

Po prawej u gory: 
0, kolejna plowka do mojej 
kolekcji! 

zawsze zmaterializuje nam si? za plecami jakis 
nachalny jegomosc, czy z?baty dinozaur. 
Oczywiscie sq to przeciwnicy stosunkowo stabi, 
jednak ich wykanezanie milo urozmaica czas, 
ktory musimy przeznaczyc na odszukanie dose 
zmyslnie ukrytych artefaktow czy wyjscia. 
Warto rowniez podkreslic, ze lokacj? sq 
naprawd? ogromne i zwiedzenie ich w calosci 
zabiera mnostwo czasu. Pewna swoboda 
post?powania to rowniez wielki plus gry. 

Po lewej na dole: 
Na taklego goscia la trzeba 
mleCjui cigiki kaliber. 

PlLisy: 

* swietna graiika 

Na zakonezenie szpila prosto w serce. Wszystko 
pi?knie, cacy, gdzie si? jednak podziafa opeja 
multiplayer?! Ja przynajmniej jej nie znalaztem, 
co oznaeza, ze Quake nadal pozostanie 
niepokonanym mistrzem w tym trybie zabawy, a 
szkoda, bo przypuszczam, ze sieciowa gra w 
Turoka wznioslaby nas na nowe poziomy 
..strategii", ktorych nie mozna juz osiqgnqc w 
Quake. Jest to bardzo duza krecha, bo gra 
sieciowa w wielu postaciach staje si? ostatnio 
jeszcze bardziej popularna niz niegdys 
[dobrodziejstwa Internetu). Poza tym Turok lubi 
sobie niekiedy wyw?drowac za teksturk?, a 
niektore animaeje jego smierci pokazujq np. 
korpusik z wtopionymi w skat? nozkami. Takie 
bt?dy zdarzajq si? jednak niemal wsz?dzie, tzn. 
w wi?kszosci podobnych gier, wi?c nie ma co 
specjalnie zgrzytac z?bami. 

Jak dla mnie Turok jest po prostu swietny, a 
poza nieszcz?snym multiplayerem naprawd? 
ci?zko dopatrzyc si? w nim jakichs baboli, ktore 
daloby si? z zapalem objechac. Gra jest po 
prostu czadowa i pozostaje jedynie zatowac, ze 
doba ma zaledwie 24 godziny... 

• tfynaraika, natural 
mctiYisstsci 
• dobra muzyha 
• zaskakujace, 
^cklakulaiK rfilTn 

iwitflnc 

Producant: 
Acclaim 

Wymagania: Dystrybutor: 
Pentium 100,16MB . CO Prop 
RAM,CDx2, Win 95, 3D(k i?i (022) 2mm 
Internet: hltp://www.acclalmnation.com 
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Jesli ktfiryi z was chciatby kiedyS zhic jak nejwigkezg knee na jednym prodakcie, to z pewnokcig 
musialby przyfofc za wzorzec koncern Electronic Arts. Firms ta stworzyla dosyc dawoo pewien engine 
graficzny i od tamlege czasn wypuszcze regularnie symolatory pnwstale na jego hazie. Najpierw 
pnwslaje gra pod tytutem XB Fighters, (jest to tylko nieznacznie zmieniona XA-Fighters, ktorg zrobiono 
nieco wczesniej) a petem na rynek wchodzi dodatek zawierajp nowg kampanig i czasem Mika 
eowych samololow. W koncn pojawia sip komplet dwu wyzej wymienionych pod wspanialyi tytutem 
XB-Fighters Gold. Ten schema! powtarza sip juz od dlnzszego czasu. Ale wszystkn po kolei... 

tUKASZ „NlETOPEREK’’ BONCZOL Na poczqtku [tzn. w 1995 r.) by! 
U.S. Navy Fighters. Gra oparta 
byta na nowym, bardzo dobrym jak 
na tamte czasy systemie 
graficznym, Oferowal on obl?dne 
rozdzielczosci tniejednemu 

katujgcemu Strike Commandera graczowi oko 
zbielato, gdy zobaczyf 1024x800), ale posiadat 
tez par? powaznych bl?dow, takich jak slaba 
czytelnosc przyrz?dow, czy kiepskie wybuchy i 
dym. Poza tym by! to symulator o wyraznie 
zr?cznosciowym charakterze. W grze uzywalo 
si? mniej wi?cej tylu klawiszy, co w Wing 
Commanderze. Zwolennicy symulatorow 
podzielili si?, Ci, ktorzy przedkladali ponad 
wszystko realizm, ostro skrytykowali t? gr? i 
powrocili do innych, gdzie wykrywalo si? cele z 

odlegfosci trzydziestu kilometrow radarem 
Dopplera, w pasmie dwudziestomilimetrowym. 
Pozostali zas [w tym ja) ostro zabrali si? do 
latania. To bylo po prostu to! Piloci niczym 
podniebni rycerze wili si? w powietrznych 
akrobacjach, ostrzeliwuj?c si? nawzajem z 
bliskiego dystansu. Widok zupelnie jak w filmie 
Jop Gun”. Przyznam, ze nada! mam USNF w 
swojej kolekcji. 

Potem zgodnie ze wspomnian? juz wczesniej 
regul? nadeszlo U.S. Marine Fighters, 
zawieraj?ce now? kampani? oraz U.S. Navy 
Fighters Gold. Nast?pnie EA uderzyla z 
Advanced Tactical Fighters. Wszyscy 
wyczekiwali tej pozycji z zapartym tchem, ATF 
powstawal bowiem przy wspdtpracy grupy 
informacyjnej Jane's, ktora jest najwi?kszym 
cywilnym autorytetem w dziedzinie 
wojskowosci. Mozecie sobie wyobrazic, jak 
ogromne bylo rozczarowanie, gdy okazalo si?, 
ze „zupelnie nowy produkt", jak gr? reklamowat 
wydawca, okazat si? bye tylko nieznacznie 
zmienionym USNF. Byla wprawdzie firmowana 
przez Jane's obszerna baza danych, bylo tez 
kilka nowych samolotow, ale wszystkim zdawato 
si?, iz grajq wci?z w t? sam? gr?. Nie zrazilo to 
ludzi z EA, ktorzy zacz?li sprzedawac NATO 

Powyzej: 
Rownie orozny, co 
pokraezny (alba na odwrdl] 
A-10WARTH0G. 

Po prawej: 
To lylko niewielka mti 
dDslcpnych w lej grze 
maszyn. 

Po lewej: 
Wlryble mulliplayer zawsze 

jakos razniel. 

Fighters oraz ATF Gold. Mdwi?c krotko: bylo to 
wyrazne nabijanie kasy tw kieszenie) i klientow 
(w butelk?), 

Przelom nast?pil dopiero z U S. Navy 
Fighters'97. Ale zaraz, zaraz. Jaki przelom? 
Podstawow? zmian? bylo przeniesienie ze 
srodowiska DOS do Windows'95. Engine 
graficzny nie odbiegal znacz?co od tego z 
pierwszej edycji gry. [Powiem wprost: byl juz 
lekko archaiczny). Zwi?kszyly si? za to 
potwornie wymagania sprz?towe. Kto chcialby 
grad na Pentium 160 z 16 MB RAM w gr? 
rodem z dziewi?cdziesi?tego pi?tego roku? 
Autorzy oczywiscie zr?cznie si? wymigali, daj?c 
nam do dyspozycji swiez?, wietnamsk? 
kampani? oraz dol?czaj?c cal? mas? filmow spod 
znaku Jane's. 

Po tej produkcji byfem juz na sto procent 
pewien, ze koncern musi teraz stworzyc 
zupelnie now? gr?. (Pozostala jeszcze 
wprawdzie wojna w Korei, Panama, Irak, II 
wojna... Ale mamy juz prawie dziewi?cdziesi?ty 
osmy rok i mocno poszarpane przez EA nerwy! 
Czas na zmiany!!!), I co - i... [tu autor 
zacz?t robic si? siny i toczyc pian? z ust, tudziez 

Humer 01/98 



uzywac slow powszechnie uwazanych za bardzo 
obrazliwe, wi?c wykopalismy go na swieze 
powietrze, by ochtonql. Redakcjal. 

No dobra. Jestem juz z powrotem. Przestafem 
sobie rwac wfosy z gfowy i walic czolem w 
monitor. Uff, tylko spokojnie... Zamiast nowej 
gry KOCHANA (piiii, piiii, piiii. Sorry, cenzura) 
firma Electronic Arts [piiiiiiiiiiii] zaserwowala 
nam... kompilacj? wszystkich wczesniej 
wydanych produktow, zatytufowan? Fighters 
Anthology! ARGHM! 

Efekt jest MOCNO kontrowersyjny. [Tak 
naprawd? powoduje u mnie frustracj? i 
sklonnosci paranoiczne.). Programed nie wysilili 
si? nawet, aby zmienic intro. Pozostalo to z 
ATF.., Calosc zajmuje dwa cedeki. Mifosciwi 
tworcy gry umiescili nawet na jednej z plyt 
starenki symulator LHX, w ktory nami?tnie 
nacieratem na 286 wyposazonym w 2 MB RAM. 
No coz, maze chcieli przez to pokazac, ze 
istniej? jeszcze starsze i prymitywniejsze 
engine'y niz ten zastosowany w FA? 

Menu bez zmian. Mozemy poleciec na 
pojedyncz? misjp, szybko zaprojektowac prost? 
lub bardziej zlozon?. Z poziomu menu mozemy 

tez dostac si? do bazy danych. Wzbogacona o 
iiczne filmy, zdjpcia, modele trdjwymiarowe i 
statystyki, jest to jedna z nielicznych zalet 
opisywanego programu. Kampanii jest w sumie 
szesc i rozgrywaj? si? w najrozniejszych 
zak?tkach swiata: Rosja, Egipt, Ukraina, Baltyk, 
Wietnam, Wyspy Kurylskie itp. Generalnie jest 
w czym wybierac, ale gtowna atrakcja FA 
dopiero przed nami. S? nig mianowicie 
samoloty. 

Jest ich tyle, ze nie sposob ich wszystkich 
opisac. To niesamowite. Mozna sobie polatac 
wszystkimi najwazniejszymi maszynami 
wojskowymi tego polwiecza. Jest ich 
klikadziesi?t! S? wszystkie F-y [16, 15, 14, 18, 
22, 4 itd.J jak i Migi, Suchoje, Mirage, Saaby, 
Tupolewy... Istny obl?d! Da si? polatac nawet 
ogromnym B-52, szybkim B-2 i niewidzialnym 
F-117. Przyznam szczerze, ze nic Was tak nie 
zrelaksuje jak rozbicie ultradrogiego B-2. Jest 
tez kultowy A-10, ktorym mozna zrobic maty 
nalot na np. sklady paliwa. Wyobrazacie sobie, 
co si? wtedy dzieje? Dla spokojniejszych, 
aczkolwiek maj?cych klopoty z Iqdowaniem, 
pilotow, przeznaczono brytyjsk? jak i 
amerykansk? wersj? Harriera. A moze chcecie 
zasi?sc za sterami wielkiego C-130 Hercules? 
Albo jeszcze wi?kszego C-5 Galaxy, ktory 
zabiera na poklad ponad 250 ton ladunku? 
Myslicie, ze lataliscie juz wszystkim? A co 
powiecie na pasazerskiego Boeinga 707? Albo 
prezydenckiego Jumbo Jeta Air Force One? 
Polecam takze prototypowy mysliwiec X-29. To 
ten z charakterystycznymi skrzydlami w uktadzie 
kaczki. [Kraw?dzie natarcia skierowane w 
stron? przodu maszynyJ Ludzie! Zobaczcie na 
widoku zewnptrznym, jakie ta maszyna potrafi 
wyczyniac manewryll! 

Autorom udalo si? wyeliminowac podstawowy 
mankament wczesniejszych produkcji, 
polegajqcy na malych roznicach w zachowaniu 
si? poszczegolnych maszyn, Teraz naprawd? 
czuc roznic? pomipdzy F-15 a F-22 Nie musimy 
juz tez wpatrywac si? w ekran, aby odczytac 
potrzebne nam dane, Powi?kszono bowiem 
znacznie okienka informacyjne. Dzwi?k jest na 
pewno najmocniejsz? stron? oprawy. Kazde 

Powyzej: 
Niewidzialna (dla radarow) 
maszyna i [ej wldzialna (dla 
wszystkich) skulecznoSt. 

dzialko wydaje teraz 
inny odglos. Ekstra s? 
tez komunikaty, jakie 
otrzymujemy w czasie 
lotu. Muzyka jest... 
Muzyka po prostu jest. 
Grafika natomiast nie 
reprezentuje 
najwyzszego poziomu. 
Co tu duzo mowic. 
Wybuchy i dym 
pozostaly prawie nie zmienione w stosunku do 
wyzej wspomnianego USNF. Przypomn?, ze juz w 
'95 roku nie byly niczym wspanialym. Teren jest 
prawie calkiem plaski i czasem usiany 
dwuwymiarowymi drzewami. Wygl?da to 
calkiem znosnie, dopoki nie wl?czymy 
pokrywaj?cej go tekstury, bo wtedy mamy 
wrazenie, ze lecimy nad jedn? wielk? scier?... 
Panowie z Electronic Arts, czy EF2000 z 
OCEAN, i F-22 z NOVALOGIC niczego was nie 
nauczyl? 

Samoloty i wszelkie inne obiekty s? opracowane 
bardzo starannie, ale nie ratuje to sytuacji. 
Calosc, z powt?czanym wszystkim co si? da, 
skacze jak wsciekty kangur na moim domowym 
pentiaczkiu 133 z 16 MB RAM i dwumegow? 
kart? graficzn?. Zgroza,., USNF z maksymalnymi 
detalami chodzi u mnie z prpdkosci? na oko 20- 
25 klatek na sekund?! 

Po lewej: 
Hie mozna tez narzekac na 
mala iloSd uzbrojenia. 

Naprawd? niewiele jest dobrych stron tego 
produktu. Przy wysokich wymaganiach gra nie 
oferuje niczego nadzwyczajnego. Gwozdziem do 
trumny jest brak obslugi jakichkolwiek 
akceleratorow graficznych. FA to jakby gra 
zrobiona na sil?, bez jakiegokolwiek /i^iystu. 
Mimo usilnych staran nie udalo si? tchn?c w ni? 
powiewu swiezosci, Ktos, kto grat juz w jej 
poprzednikow, znudzi si? po kilku godzinach i nie 
bpdzie do niej wi?cej wracal. Jesli juz naprawd? 
nie made co zrobic z pieni?dzmi i palicie je w 
kominku, to mozecie sobie kupic FA, ale z gory 
uprzedzam, ze na wlasn? odpowiedzialnosc. No 
chyba, ze nalogowo kolekcjonujecie symulatory - 
wtedy si? to niezle nawet kalkuluje. 

Praducant: 
EmctmiiFC Aits 

Wymagania: Dysirybuter: 
fenlitim, l'$MB RAM.CtM. IPS 
Wlwtm 95, SVGA 1*1.(022^ G422?66 

Internet: hltp://www ea com 
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Wiejn.ze jurfla lamach CDAyby! laki 
podobnfl ekstTSfiTT) apief wsze cl iaklferi'vjak'lo-bylein^aalTbabii^'' 
oowijapd^damia-ssenowcow. kldfzy na spacetze i wqcl^t^wiaikfw'.- 

idBpJSWtfiedawna 2aift|eresowal i si? pa^^Poozylajcie sobie a»$?f<} arir 

:~-4yfeagadnii^flL'maQa msjniec ffiiry zgjpfcjzezdny kltk^CtfA lemu , 
wzySkidvegzeffi^yOOA>i?c len j,jami?lnlHce;K)ftca") j [atn-mac^ 
leKst b?<Jzie dla nicivMznalazl .A pp przykfady jak I o czym NIL ptsad w 
dmgie bfdzie iu paf?jUm/o{klbr'y,ch ..ItstacfTpo p'rostu jadggcb 

nie wspopMTtSnoVpopuedpVlewdi^ ( mogq zanudzic (zraech?wd r^iozif 1 
—iub^JSpominano w psbiHgji s'pVftb- czytajqcego, bo ^oimfzrayjzyr 

Jesli jednak jestes juiUecR V[ l\v\ NTOir1 letletfeicni kfijuiMz SidMejJ | 
zaawansowany, to ffi02esSsolWft&j^^pejpo die Vbd'le 

sobie wszy: 

si ?WK8Se»i- Nmi 

^odekieazi^ftmlsWl 
le^ i jeszcTk i jeszczp. ftloze^ 

Winszui?.jtidi?,pra 
jWft'^G^pijwosc zpstariie’k^ed 

mozesjzng 
azbvia" J& 

.masz 

/ PCtx - kom, 
konespond' 

^sceny, swi 

CL) [fonecy^ihy 
You) - tu: olidbj JeSjltwoje prodtu^yjpr^r^d£ 

.ertfp o w 1 e si m 51j|erow^-.46[e3a Mi ; Ta m elilaTn&^oAfy i\pr Jtarfly 

&5f^^TZc^^n\st^o, nfe . '-si" 
tkluCD (Wl^sp^ Nte pory\var#o^ 

jjyal^ty^o zWh rfaj4ifezs^yGji) WeKlam^^ 
Iresv/swa^pew (iy!i(urizl 1 Oil 
ij/oycti sraj mmIwo" wmijns - ^flziw 
SJejgo slilmj atw^tyrul^ktt 

mz\pmrnmit\ ze scen^, 

ny zaKup c p, co 
olf^eWe, < iy|i rot^ciypirt^ 

Iri znaczk^^nQ’^najwMiiejsz/ 

m komputerr^a I rip cTry b 

Let tletD 

Ofcoz (foqe tycznfe 
courseL oezywi^CF! 

Prodki - pi 
stuffu; tu 
ktory jest 

dm6m-gpra^inJojJesfa^jakfeS/ 

%/dzo pMwm^y- Pofny^r pa 
j/ewnp^dl zra]|ziesz na siToimiirid 
(pi#tp ze fnam racj^?H 
od^ywarka modutow. pfee^darfear 

pihw> jaki£ qekawy^M iamm: 
dan Jell dla sw^ppera/c/eM^/s^riipj 

plamiLizyka flpj) 
Jubisz t polr^feyekawifiTp^ M 
Lpachnijf jakisJekst (anb6/wiecj{) 
maga dyspwrao - n^e/niek^niic? 

Send - tu> iript pr 
zawierajqpy pyskfl) ze si 

■^fdaL co>^y?jer {upss - scpf%)' 

p j szc^f^rl^pts^ d o. kog 
p^KU^' / 

pc^fukuje nowych komakhfiw T^ki // 
^rnifej znaay go§d szybei/j Cpdpowie 
^bomamniej^aytomaty^ 
w^ce) ms up jest wj^kszapansa n'a 
answer A u innych b/dziej znafiyfb.. \ 
rpwntel alexti ju/fest r6znie^.), P6fe ' 

// Swapper - zawodowy I 
y koresponde/iti wymienidjj 
( i stuff pomij?d^yiiudzmi i' 

j ,. Swappowac -/,bawic siSj 
! j swappers; w'f'mieniac B'ci 
/.stuff 1 ^ /m 

[eez dzteki L kl 
Sztaff [stifff) 
programy/ 

iiiiciW 



uppoW4lQltak,'nW;igst-ziB. Uie. I 
fo 23!:..-a- klos niR odaslalCi _,.J> Vosziern) - ale jeSIjrffym 
;sWgouysku albo otiB^jai^^^odjJOWie^ia'b^^ mile 
iy {NqV^nie zamtjfc^Fkotfegb)' ibfio oos^fa/^eies^ria n 

V11 wyki^z/dtWu.. 
M iiWo>viMfaj/np^de?i 

niebMi wiy H (npr'dcAt/pkodija.1 

zelMMeiersa dbyfyiipsz fyijpfo. ’ .mvuy/yt/yfii^^r! 
?:B^^;).'^i^p^'poJ3liil» \ ®iswit iczas&f^mzokr 

pier;vsz/ki}ritakt!(!7(obiliimy pierwszy . ' J \ 
ym^me0{'pijy^0e::, Pis. Cliciatbyniip^rt^i yvszys!kie;\ 

'A-moJe kochane konEakcrki! (ale me te na 
' ■:fitly] »z b?dzlesz miat te parp'ctx, scianie otoMl^^'^utleslyM ’ ) 
>''fd|en.i kilkanascie, kitkaciziesiqt \ C 

fklikaset?)' clx, sam b?dzie.sz sty smiat Ps2. JezeTkktokolwif 
ze swoicli pierwszycii,.posQPij}c,(t)ez' su yes lie. pfenia cz; 

_J5kojarzen, zberezniki!;)_ na seeni^^^^^bombki mile wfeit. 
tfiyc odpalajcie swoje pentjji&1066'a’dfes^Aijdfzej.Celo( 

/fez:) i Pet ttzie^sasaKprVSfe. 21 -ICC iuV6* 

toknlwlel 

$&me - do warslwy !pj mozna,wej|m / 
■■(ijozn'a/kze wypfe/wielu oozy ' , 
rlamerfee wrazz wiekiem i ) / / 1 
zm?c/enienfecena, wieleymp kied/ / 
iwietnydhiaczyni robidfeastnG^.i^i 
i/slae/fwidac tofezegbinie na,.--y jaklmsa: 

60 
poleRysfesStavyla prwltjkfijiffd kiOrym 

yap ktdrej zaficzanb tych 
wjicti i najiepszycft i „personb '\ 
Ma t/o// ina/ia, najMgscihj 

f k z ktmj'zdaniejnnalezy siW 
ale pwoni$cz/ie b?d(ica / 

'1 ''1 w dar$j spscjalnoicf// 
(Fuji.- ' Inna tmi, zejafktospar? %m , ( 

si? tv swhjej kategorii to zwjfkip 
osigga doii wykoki poziom \ J j 
zaawansowatifa - i wtedy zasadnidij 

.. , moina uznatze dkigi$/«! = ejitm ' 
ifdzo male] ’' - ^n0^ei O.nipie bgrdzg-pcmaga w Ale to taf'na margipkie. Sor/y'yilira]. 

osjdgniyciu tego stalusu dobrze 
/' • -dobtany i wyrazny image.Qrupy matei i. Oczywiicie s? i lu jakieS'wyfgtki, np. 

/£AEKO_zamkni?tym t slabife/ co powiedziec o miodyefi wiekiem i . • 
^-^^^•^W^nCDbSpgnipa. do klOrej slazerii see n i a f Zj3ch, kfdrzy join? sit? w 
yarsiwy Tak ^t3szn(e ct?z,to>^t. jesl ELITE, ba .elitarnef zacbo'Spre] grupie itib. 1 
^zfeioscia tesl KOMyy/iScic dia^epszyclm nfe polsklej sekcjijtakowej gfupy? C6>( 
i,! 45^.ng bierze kazdego, ktp sip,imtinie. nawet me ma co uktywai, ze z dniajia 6zie.fi 
/ :yaj|w jesli gosc jnz tzeczy-wispie cbiiam ptzcchodzei kilka szesjifij^M^jr 

x.■ poliaf: i ma swojq otezj^ftiafkn A l oczach kumpli lenslalus.Z d'rug^j 
j,‘‘‘'/%^-bai(izo mdritq.Aatmjff. db / fy slrony [jattjurp^tiedzialemrelilamej 

‘ If Jl)|. , ''kterehvpuszc-za si? ludzi. bo &fajni t gtupy, kiore-uEyjmujq-takich_ludzif* J 
, i kii!)ipie>elita.liyetvg. ninfegtzestajei szybfo przeslak bye elitarne, wi?c... 

rasZbj/eiectiy) 
feykul 
mfm nie by/ 
ikmtaajtK 

0wlasnie, dotariiSrnydollltarnycbs, 
• gaip' To^rgaffioTco ze gtBniarzijiP ■ 

zeizyw!?fcie 
!,virdane[j'spec|a)nosci 
la ska I? eijjppeiskg Hiekortiecznie wiekisnr'bfebz/alff^p grupy w ktorych sa staw 

'prosTiTz odpo.wledmrn kiikuldlniW ''lildziHrktbie'pradukuja i 
siazeife::Tff^^Wnegd-abyzpibyt[ dema.Oemojestpbd^ 

~tak?-pozyoj?'i'populainoSb/pa seenie j prodLikiebi‘sqeny;vpbka5 
potrzeoa.czasu. czasu i jeszczp p j i|mibje!noeci riatlego zp 

' "czasu. Zwykle. tacy_ leclwi gome znaja peer)? grupy opieraefe; 
doskonale wszyslkich, tzn. Aiej j ,de,rriacli - a nre-tia |.ik:i.- 

CWyslkich sceniarzy.jliMfp J @&##@'lypu inlferka 
ws^ldcli^ifSii^rycfi j moduly qiy ladne logo^ 
seeniaTzyj^Maig slarfch kumpli. am /sobisci? za elitarng gn 

feoyyych scemkrzSch nie wyppyvtadajar j zatog? b/acajw'Stanie 
si?zB5mpQCblebnie. Scenowfe 1 1 TOP 15czynawet [aftie 

.Ndziecirtslwofekteb-ludzi.byto doSc/ 1 20 grup. fezyyziscie era 
■4a*ao. w i e p. nic .dz bynego.. zejuzn i e, porzadde scpfiowe wort 

-.parm?^j?r’jak samirobilmoajtyna jakies ikiyfokajrre nolo: 
Nfetpk hazwy Phenomena czy Sanily, j ; 
,'vgbe>i? z'drowo zlewajq z ludzi Tnajym cpytia zakpnea 

biedn^ettna widok nazw^icb . "■ "“atlykulrpotfejrzewam m 
y • zgrzyfalo.z?bam(vi lyika 

I b'o, dan i u ml) 
nUoWeidymo 'pierwszebbdzibprbslszd -\vir 
;b riiczyrnTfre* edylor i palck Ana fo dJugie 

zy^^-pogsiawow^^^r^C^ 
-- -ztipSrriie-nieles! ^feje^tuTna elitg 
-goS brktbry/o pfeMu/aVsoBI^tj 
///feniemlme Pmc poza^m,. Moze s-- 

If ^jfeszyscpi^aM 
j: ijiym dole istniejfe War 
BTieria, ztozona z ifeyf 

snkich sceniarzy |)dpt 
ibsu?), to zgodziasi^ 

ifijMediy 
)0ipJud;i, 

Jestemledy za Scisl? eiila/le \ 
^czywiSeie nie zamkn i^'.Tak S:iej olwart? dlaVudzi. ktbrzjkpo 

talach bycia nafeenie i ostr'eK' 
v . o^gaj? wczeiniej czy 
p&znieHakigtatus, ze zaczynfei?-!ak-.. 
IghgamorziJtnie okreslafi. Tak jak w 
■p ra^ wy nr^pb(e cze ftslw ie. lak i na 

tyle, ze'sanl'Sta? 
fetabezy 'Uoina 
nadaf'M cienkii 
to-elita?'Naj}mi(. 
rozrdtma^W 



Scena Komputenowa 

zrob i en ia bfe.z, z^JmegoMu.M 

,'trzeba cheieei^ashe - i nVm<}lni 
;Wiagi rtfjfflratOT sekgje zW?v 
vMkpifecvl4%,dawiiiczy, Y\ 

ijSiedisks, slideshows, ansc 
rie boards, article miters, ’ 
^editors etc. a moVnoze 
®$e slideshoWpw pipe 

itmzINMv za ntalo, W\Mc,charlsy|iesiwiym 
ike it, a V ‘Xsporp racjipMq zejay Wy/j \ 
apefre. \ wspopifttaM tiwazamAze chartyl 
jpte \ \ in ogg'jJB d k r? cj C |<o n i u nktg r£"?vy 
^citijenia za^h^ci^-pzi /cjrupy do \ 

lawabiatych ^ 

Jafcwszyscy dobrze wiedzg, nie'ma 
sceny bez chartsow^co to takiego, 
powinniscie juzMedzieClII^^., 
poprzednich nurnirdw O0A)^\\ 
odwrotnie oczywiscje. 
potfzebuje wi?p dobrycti char 
dobrego chartsMagaiip^-i 
edytor moze pewi%t?&Y»j< 
ma przeciez chartsy, aihjtftfi 
Stantfefdov/elTSga^yny wjdjm 
raz, dw^czytrzy razoao rotfu 
dziwije&o. ire chartsy w niennie, 
odzv/ierciedlaja aklualndgo/Staru 

cmianO’worldchartsbw byl 
Zia^0di>^4.USI miec takich 
tfiera$y,najtazde. krajowej scenie. 
■™st.\ya^e\bo'j esl iTETTeOv. 

^ gto$^yCty70% b?<to-siapqvvi£ \ 
v ludzie z jednego 

zawazy to na char!ar.h '.v sjmob' 
so. baidzo widoezny i reszta lafecb 

chMow po prostu nie uzrjii r 
fobreWwb?: Tak tajujjesbWftdi 
orz®jL 

■vJiekSzoSiyefeWvjesi z jedoegV,. 
krafu. toj^hartsy.wyglgdaja iak.-.y 
j^kie^dKalne cftafty.tfihskie, j V- 
szw/dzkie, francusRie;p.olsRtrczy ’ 

•itd.W-J^ 
swiatowe,-Talrsi^;iako^5kfe3^il-r 

c Iwtsmagi. M®ttf tef wyljlera c ..przykl; 
nafiepSzjf 'm^kjgfqfik? wydanij w Zupeii 

T-zec as- osbbbcb paNnies^cy ■ .. bes) w 
.. itd. Zeby juz by?t>vdQSkon&lf mbzfia 
. [roszk? przJbajerzy.ii'Njaletia.yjifcia-. Kazdy 

sat lies, konkursy, krzyzpwki czyY .narzek 
NqrajjbiMco sprawl, zpfeizdy, RtcHp mi su? 

seer y i harz&fyczajTiiej ifiombe ;- 
sobie wsadzi^-[sorryza okjESieniej 
to byrtajmQieppie kieszenL. Oo 
tegoipbtrzep^e s%spftQjalizowane 
magteyjiy, ^aimujqce siglytko 

■v.. zbleranfemvolpk, advertbwczyV 
'■ YnessagdW. Najgjerw wi?>pqpisz? 

troszke.jaJtitfosobiScie byniwidzi 
& takiego^.rliag?. TpotenuaTm? si? 
•• J^cbarfaroi41joz«ciatffl'na.nich. 

niswercn^npyt 

zjawjska - pipJXKli 
JeSliwik x; 
chartsy raja bye w 

;A.‘::AI5ffliagazyiT.zaslozyfna szcwtne 
miano worIdcbai iPwArhuslj byp 

’ i robiony czgsto [czyli pra drazyaia 
rok...] i ze spgryro rozii^^c^emiw 

■^^^^mnieQplyillmnyrTifc^ien^'S^ibmt, 
mTEsrqce czasu mi?cWv kotepiymi 
numerami. W jeden mto^iacjoiazr 
si? nie wyrpbiixzebfani ertK^ v> 
ipatertetbw.ale zriow pbi,? micSi?< 
tozbyldtti^ kaw^t^zasuAjtlategp 

/ optymalnie to ci';ybapow;Moyby^\^^ir^b«ejogt6^ia; \ 
'll jMesigce i mysl?, zejbsf tp.db' ^^appVo^rScengSiiyelrteov 
iliimbienia. W \ lu^szukaj^Cych^jupTSygw 
If Iff V>,. 'X szul^cycj/ipdzt!Pg-^gier" 

j//Nast?pna sprawa to glosy od Iddzb ' giessage czyli wiadpmoScJ^jl; 
iii! \WiadonTO>is„worldGhart6w nie V\ dd~Zepka/ . // 
jfl bo,rtticZa_5igrSl!^D^tesl>w, A-Wiarawd^ieJ^cly rnagdzynma 
f ' }Rst^(gn<«bi^Telk?iN znifissagami, ale-tdzg one . 

/[r^rfialpiejraijoniegestVdtJZb:.. nfeiednokrotntrmiestacgrfii^ 
/ //^y^etJraejiyiala^te^ifQ^oWio^^^ zna jda 
I j /'ie , V^8^aqes^l3ate^rjagi^|>. 

fo-bes ijeino, lotto, kodei 
afiK, ptagazyn me 
rtsi 
r • czabiimi best toqi'JA igj 
isi za ‘/AtO. Piiceibwe^j 
e sgppfneravA^tszo^l 
estad nTdogjaColeirae 

(KHwcskiej. iraocuskiepczy 
^t^kolwiek musi bydVtftj 

, p'roporcjonalna. Nie rjidwfe 
\sama, ale w miaiewymvtdgt 

j|sdwfialeZy:t 
zycjc best swa‘ 
.kto'sobie.o ['h 

iyikb. opisu jgvaktJ ratng -sytuadie, ale 
,.podkr?'eiC koniunkturq’ 
bmmni \wc 

\m\jMt jakf^anT) i 
' jiielesboyii.'jaR ilawet.rfa le'ehg/low 
/m na Pj/ntff'prdvradziZW.DlotCgg 

/wtasni&'uwa/am, ze maga. 
/ povylnpy miafi takie sarnfi, 

mich amig jwskie odp^ 
Czylj'obok takich Mmj 
d/spags czy pest (nusrci. 
powinny si? lez/igalezcpt 

Izonynt) je 
igowy v -el 

Chartsy - sc< 
przebojbwf ti 

/\u6z\ Cf WS^£S iproszenia, 

,Chartsmag 
specjalizyj^i 
chartsbw 

mVistni^je fepeAaTTacy go£de 
v nowypri npefeVozsiaC^ 
[vifolki, / 
njone t Si| doidOX ' / W/ jj /Slideshow^- demo 

w(t V , skoncenr^rowane na pn 
w// / zdziei danego c^rafika m 
f f t j j grafiktiw), / 
j//f j ji 

j i j j I Wotki - ka fty do giisq' 
' ill /^artsy / j 

/o^inj^n mrcc vim, w Jflorytn 
byl^V wyiii sa (ms ko n/e ntowa ne 
proma stowami wszy^ikiepo 
przyFiajmrtiejjco lep£ze procklJtty; 
ktpre sip ukazafy pa scenie od 
o^atnifrjo mArieju. Pcyfctad 
.The Clwls ps^Ka/ur® ;^e to ]bsI do 

mi mzvmy SPlAShra^ 
mmiy do ^znydl\k)a^ch 
iwfemieiylKo za malo^n|e 
^Mgalnie m si? to porOwna 



marglneslo absolsilnie odradiam 

1*iMu przygorty* chyhLi tc jss? to 
intcgralfia - \ kcnicernn - czgse 

szorszej kanipaml). Kcilcjny przyM.is 

drasiycxnt* fornice pogy^sf? 

mi^tliy muryka tin 

widhiego nitasta^ a.bilyrt^ctrai 

to war ; ys2y nain,vri)fiflpfiKmcjfc 

k m s ti a l u ridw. Tp£M’C^fte t^crrjlM- 

Misifz on ' 

?astr;oicn ini--1 

uwaov n;i G?l^Uolt r^7$T2} Sfe 
■ , , • ]*; •■" 

iinsfrOj. rowniet frdr,Hiyi5- 

rcgsitowana), airaAfeifnk^TSOT^v^ 

k>. ' , 
in Srodffifei 

muzyezoyrn, ate jeslrsi? uda, to 

niekieriv lepsze ori MjlopszycA 

ultfornw Baclm ay Wnpora, to 

sa'nm rhjtyPZy orygfttalmjp. 

khtsyciftegn ffameWco). 2 tytii, ie 

tmizyka pwrtiim w wykoiunfu 

Zii a • ly cli m is 3 r: 0 w, 1,1 c; 0 j n i 0 p 11 w r n a a 

vrtym wypadku sjuzy-c *a U11 dfuiynie 

Wrzykow I obetivancriw, Pomysimy 

nr “< rniast, jnk odjardowy tiyI by 

fffofot m iskljigos Igfifn (Vabola;-) 

W nmiBjszym 

numerze Yasiu, 

korzystaj^c z 

adpowiedmej 

atmosfery I me 

chodzi o pogod^: -3 

popefnif artykut 

dotycz^cy fcejze w 

sesjach RPG-. 

Karzystaj^c z 

okazjt zaw^zsj 

temat da jednego, 

ale za to 

najwazniejszego jej 

elementu, a 

mtanowieie muzyki, 

muzykj etnfcaia. MiywUcIc ze 
zwnfccnlem utftigf na oripowfatlnf^ 

mm ninlMiiq, Wtadinno, ae w 
toiwte, przypominalqcyni 0dlyckq 

Europe muqrta arabska nie liprizle 
pasoriii banfza; ate op. 

wyobraimy sobifa spotkagfa tfturyny 

pfeiflleninm kacravinikaw - noc w 

tklio^nwlsKu pi zed bl(w^« szaniaiti 

aclprawjati Tytuaty, pray ognlskacli 

piek^ sf? pale ztvier; Ou lep 

■ :vd ^ezmb}d6;feit 

S'v! "Mi imMi 
[pafTO 

, t k r» H -S 

aB 

iSBBB 

rmBSjmi 

podsiawowe rommfem 

v'S? 0 me oifcsJof ii 

$r>1;, f;0:zrOhlflrfri^n p, 1)3 

of ' 

:*l Aie ni^ 

itaviol neg d 1011 zaj ; 

wczmy pori uvVapj 

niezbyvvafije praWo nis fileipIc'D^j 

Jakleges jef galimkir {lua lylko 
konktetnego isspdhi) i efioeby \yg 
eafej resatyulworyAviyink 

■ 
giacz aii|qci do nf Q hgrn^yiputi e 

bveIzet" m05fifiSriSY!dlire)• 

i' •' ■ ' '■ orvc/?Tvm 

ivszyspy 
tioch? gonEi], 

rifiTfj*.: 

r>ajMgk^;e laskcczciiie. Do 

rtf*Jrj®rv; ,s? ezep ol n y ni 

* w syluacp. 

Jim ideal nie 

P^stf! h tiaa^w nle thc 

, 1 |f&&& fiji"'!*j p 0 f^jb i|^flp IJ | 

\\i 'ciekaw05^kd\ dnthf^d\in. in 

»op*3!r:ony potfobfiyrdrT^sTfzezcnlamf, 

nebw pTiypadkii Inifus^Inlu.lecz 

widdmy tip pomysWw. Po filmach, 

knto}nym zrodffim tnsplraep gry, 

Muzyka 1 Warcraft2, Cfinquanor 

ad k 1086. Settlers 7 cry Waihamnidi: 

to tylko Mika praykfadbw 

doskonalej riustracjl myzycznej 

nariych praygorl. ?la konljec--wypada 

jesiezo wspomntec 0 mu aye e tzw, 

„wWMdi piaerfwlecipycti", kforiy w 

rialsiym niggu nie gfujq \v use. poia 

Hlasyjcxnym DM |mtntualnle 

ADdD). Otez onl prefemp, (to mnie 

osotiieclc dzivri, ale..,) klasyczny 

heavy inctat: Manowai, Runing Wild 

czy Balhoiy. J to by byto tyln na 
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HASTROJ PODCZAS SESII 
Chyba nikomu nie trzeba ttumaczyc, ze RPG 
zawdzi^cza swoj wielki sukces temu, ze pozwala 
siQ oderwac od nieciekawych spraw naszego 
swiata i pogrqzyc w przygodzie gdzies, gdzie 
mozemy robic rzeczy, ktorych w prawdziwym 
swiecie nigdy bysmy nie zrobili czy to z powodu 
ich niewykonalnosci, czy tez z duzo prostszego 
powodu - wstydu przed reakcj^ ludzi. Nalezy 
jednak zwrocic uwagQ na kilka rzeczy podczas 
grania - po pierwsze na realizm, o ktorym nie b^d^ 
dzisiaj za duzo pisat, a po drugie na nastroj, jaki 
panuje podczas sesji lub jaki probuje wywotac 
mistrz gry. Wbrew temu, co niektorym si^ wydaje, 
jest to bardzo wazne, bo przeciez odpowiednia 
atmosfera jest jednym ze sktadnikow udanej sesji. Ale moze najpierw 

wyjasnip, co rozumlem 

pod pojpciem atmosfera 

i podam kilka 

przykladbw, tych ztych i tych 

dobrych. Pierwszym niech bpdzie 

sesja, ktdrq rozgrywalem kiedyb 

z kilkoma znajomymi. Byla noc, 

czterech znajqcych sip od dawna 

graczy i catkiem dobry MG. Na 

poczqtku sesji ustalilismy, ze 

przerywamy grp, jeSli ktos 

zacznie gadab za duzo rzeczy nie 
zwiqzanych z samq tabula naszej 

rozgrywki. Moze sip to wydawac 

rygorystyczne i takie faktycznie 

jest. Ale patrzqc na to z 
perspektywy czasu, uznajp, ze 

decyzja byla sluszna. Nastppnym 

posunipciem bylo wlqczenie 

magnetofonu - w kieszeni 

znalazla sip muzyka z serialu 
,Jwin Peaks”, ktbry niejednego 

zauroczyl swojq innosciq. Taka 

tez zresztq byla nasza sesja. Z 

grubsza mbwiqc w scenariuszu 

naszym zadaniem bylo 

odnalezienie wielokrotnego, 
okrutnego mordercy dzieci. 

Powoli krok po kroku zblizalismy 

sip do niego, ale on wydawal sip 

znac wszystkie nasze 

posunipcia, co dose mocno 

utrudnialo sledztwo. W koricu 

jednak zlapalismy faceta - 

prawdopodobnie sam na to 

pozwolil. Koncowa scena 

rozgrywala sip w pomieszczeniu 

ukrytym w labiryncie krzywych 

zwierciadel. Tam jeden z nas 

dowiedzial sip, ze mordercq byl 

ktos bardzo mu bliski. Brat, o 

ktbrym nigdy nic nie wiedzial. 

Mieli dwa ciala, ale ich umysl 

byl w jakib sposdb potqczony. 

Ich ponad dziesipciominutowa 

rozmowa odbyla sip w calkowitej 

ciszy (ze strony reszty graczy). 

Dopiero wtedy wykonalismy 

pierwszy rzut kobbmi na sesji. 

Nie chcielismy dopubcic, zeby 

nasz kolega zrobil cob glupiego i 

nie chcielismy, zeby zostal 

ranny. W pewnym momencie 

jedynym rozwiqzaniem byl celny 

strzal, ktOry rozwiqzal problem. 

W tym momencie na twarzy 
kolegi widzialem autentyeznq 

ulgp. Atmosfera skuteeznie 

podsycana przez Mistrza Gry 

przez ponad pipe godzin opadta. 

Zakoriczylismy sesjp i zaczglismy 

dyskusjp o niej. 0 swoich 

przemysleniach, wnioskach itp. 

Okazalo sip, ze kazdy z nas 
odczuwal calkiem co innego i 

autentyeznie wczul sip w swojq 

postac. Jakis czas potem 

uznalismy, ze byla to najbardziej 
„atmosferyczna” sesja w naszej 

karierze RPG. 

Dlugo tez zastanawialiSmy sip, 

co sip do tego przyezynilo i 

doszlismy do nastppujqcych 

wnioskow. Po pierwsze 

scenariusz byl ulozony w taki 

sposob, ze nie mielismy kiedy 

sip nudzib i sami drqzylismy 

sprawp. Ale sam Mistrz Gry 
nigdy nie stworzy odpowiedniej 

atmosfery, bez wydatnej pomocy 

graczy. A oni ze swojej strony 

mogq zrobic bardzo duzo a te 

podstawowe uslugi to: nie 

wypowiadanie tekstow poza grq, 

wczucie sip w postac i 

scenariusz i pomoc a nie 

przeszkadzanie MG (przeciez on 

tez sip ma bawib). Oczywibcie 

tak powinni sip zachowywab 

zawsze, a nie tylko wtedy, gdy 

wszyscy majq ochotp na 

„atmosferycznq sesjp”. Ale 

wspominam o tym, bo jak 

powiedzialem, jest to wazny 

element wywotywania atmosfery. 

Do tego, przydalaby sip noc - 

jeden powod to to, ze w nocy 

zazwyczaj nikt z rodziny nie 

przeszkadza, a drugi to cisza z 

zewnqtrz (chyba, ze ktos 

mieszka w ruchliwym miejscu). 

Ta cisza pozwala graezom 

latwiej wyobrazic sobie odglosy, 

jakie majq miejsce w grze. A 

jesli dolqczyb do tego 
odpowiedniq muzykp puszczonq 

zazwyczaj cicho z magnetofonu, 

mozna znowu polepszyc 

atmosferp o kilka punktow. 

Oczywiscie bardzo wazne jest 

tez odpowiednie dobranie 
muzyki. Przeciez do wywolania 

dobrej atmosfery w Wampirze 

bardziej pomoze wspomniany 

wczesniej „Twin Peaks” (tudziez 

Dead Can Dance, This mortal 

Coil czy tez okreslona muzyka 

powazna - Wagner, Bethoven, 

natomiast nastrojowemu 

Shadowrunowi (tak, mozna 

prowadzic nastrojowego 

Shadowruna) bardziej pomoze 

..Biohazard” czy „Body Count” 

(polecam „Born Dead na smutne 

korice) (ja akurat preferowalbym 

Industrial - Nine Inch Nails, LD, 

Hedone itp, ewentualnie Acid 

House, ale tylko niektore plyty - 

L.Y.). Poza tym mozna jeszcze 
poeksperymentowac z 

rekwizytami przygotowanymi 
wczebniej i kilkoma innymi 

drobiazgami [np. 
zminimalizowac rzucanie kosbmi 

(za duzo ich rzucono)]. Wtedy 

przy odrobinie szczp^cia 

bpdziemy mieli na grze dobrq 

atmosferp. 

Oczywiscie mozna tei wszystko 

zepsuc a tego lepiej starad sip 

unikad. Tak wipe Mlstrzowie Gry 

powinni sip przestrzegad 
schematycznosci, nudy i braku 

jpzyka w gpbie (oczywiscie z 

umiarem). W znaeznej mierze to 

one powodujq niezbyt ciekawe 

sesje, a nieciekawa sesja rzadko 

jest klimatyezna. Takze MG musi 

na to uwazad I pamiptad, ie 

graeze nie sq jego wrogami. I Im 

tez przydaloby sip to powiedzied. 

Nie ma chyba nic gorszego niz 

graez, ktbry mydli, ze MG jest 

jego wroglem. Takiemu 

czlowiekowi nie wytlumaczy sip, 

ze zabicie czy okaleczenie jego 

postaci bylo potrzebq 

scenariusza, a nie chpciq 

zniszczenia go. A jebli do tego 

poprze go ten typ graeza, ktdrzy 

uwielbia sip o wszystko 

wyktdeae, sprawa jest chyba 

przegrana. Raz mi sip zdarzyi 

taki sktad i calkiem mnie 

rozwalil, jako prowadzqcego (na / 

szczpscie od razu przestawilem 

sip na styl prowadzenia, jaki 

uprawiam na konwentach, i od 

razu zaczplismy bawic sip 

lepiej). Wtedy lepiej 
zrezygnowac z atmosfery i 

sprobowac jq wywotac kiedy 
indziej. Krotko mowiqc od strony 

graczy wymagane jest, zeby byli 

fair wobec MG i sami 
podtrzymywali wywolanq przez 

niego atmosferp. 

I to tyle... mam nadziejp, ze ktos 

z tego skorzysta i jesli ktos ma 

uwagi na ten temat, to 
zapraszam do korespondeneji 

(dopisac do Yasia na kopercie). 

A na koniec jeszcze powiem, ze 

te wszystkie uwagi mogq bye 
smialo wykorzystywane nie tylko 

przez i w stosunku do 

doswiadczonych graczy, ale i tez 

do nowiejuszy. 

Yasiu 
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Zew Cthulhu 
Quake - przez wielu uzajawana za aiajlepsza z 
FPP, OLA NtEKTORYCH (MAJACYCH DOSTEP do sieci 
I DEATHMATCHOW) JEST GRA ZYCIA. 1VM ZAS, 
KTORZY SPEDZIU WAD Wtf\ WIELE CZASU, WIEOBCE 5A 
Z PEWWOSCIA DZIWWIE 0RZMIACE StOWA „CTHOW” 
czy „Shuo-I\Jiggurath”. Malo kto, jedwak wie, 
ZE ZOSTALY ZAADOPTOWAWE PRZEZ SWIAT 
WSTRZASU WPRQST Z JEDWEGO Z WAJLEPSZYCH 
SYSTEMOW FABULARWYCH - „ZEWU CTHULHU”. 

Zacznijmy jednak od samiusierikiego 
poczqtku. Na poczqtku byt Stwdrca... 
Doktadniej: pisarz zyjqcy w matym 
amerykariskim miasteczku 
Providence. Nazywai si? on Howard 
Phillips Lovecraft. Podczas swego 
krbtkiego (1890-1937) zycia napisai 
wiele utrzymanych w klimacie grozy 
opowiadari (do najbardziej znanych 
nalezq: Zew Cthulhu, W 
poszukiwaniu nieznanego Kadath, W 
gbrach Szalenstwa - ukazaty si? one 
niedawno naktadem wydawnictwa 
„S.R.”) oraz wierszy (m.in. tomik 
Fungi Irom Yuggoth). Ich akcja 
osadzona jest w swiecie niezwykle 
podobnym do naszego (moze i 
naszym, ktoz wie?), z jednq jednak 
^niewielkq” roznicq. Otoz, wedtug 
Mistrza Lovecrafta, ow swiat 
zamieszkany jest, prbcz ludzi, przez 
pot?zne i niewypowiedzianie grozne 
i obce istoty... 

Tymczasem od smierci Lovecrafta 
min?to kilka dziesi?cioleci. 
Wreszcie, na poczqtku lat 
osiemdziesiqtych, cztowiek 
nazwiskiem Sandy Petersen, 
pracownik firmy Chaosium (znanej 
m.in. z gry .King Arthur Pendragon” 
i „Runequest”) zaczqt pisac system 
o nazwie Zew Cthulhu. Sam autor 
uwaza, ze kierowato nim uwielbienie 
dziet Mistrza. By6 moze ten wtabnie 
entuzjazm sprawit, ze ow modut w 
krotkim czasie zyskat popularnosc 
na catym swiecie, zdobyt wiele 
nagrod oraz doczekat si? kilku 
wznowieri i wielu, wielu dodatkow. 
Nie tak dawno temu jedna z 
nowszych wersji (doktadnie 5.1) 
zostata przettumaczona przez 
wydawnictwo Mag na j?zyk polski i 
tym samym przed wieloma 
milosnikami grozy otworzyty si? 
wrota raju? - a moze raczej piekiet? 

Jak zostata wydana? No cbz, ogolnie 
bardzo przyzwoicie. Twarda oprawa, 
przejrzysty uktad podr?cznika 
(sktadajqcego si? z czterech cz?sci) 
oraz poprawne ttumaczenie (choc 
zdarzajq si? pewne niescislosci, 
vide Hounds of Tindalos). 
Zastrzezenia budzq jednak literowki 

(i to nawet na stronie tytulowej: 
wersja 5.1.1, wydawnictwo 
„Chaosim”;)). Cena podr?cznika 
wynosi 59.00 zt, co nie jest kwotq 
zbytnio wygorowanq. Tyle na temat 
opracowania. 

Zajmijmy si? teraz tym, co tygrysy 
lubiq (i potrzebujq) najbardziej, czyli 
budowq swiata. Trzeba przyznac, iz 
wiele z nich juz widziatem, niejeden 
zwiedzitem (podczas przygbd), lecz 
tak doktadnego i klimatycznego 
„kawatka” prdzno szukac gdzie 
indziej. Dla „niewtajemniczonychM 
kilka najistotniejszych informacji: 
okoto 2 miliardy do miliarda lat temu 
Starsze Istoty przybywajq na Ziemi?, 
osiedlajqc si? na niej. Data owa 
staje si? cezurq w dziejach naszej 
planety - odtqd bowiem pojawiajq 
si? coraz to nowe Gwiezdne Rasy, 
starajqc si? jq sobie 
podporzqdkowac. 1 biegiem czasu 
wiele z nich zostaje zapomnianych, 
inne opuszczajq Bt?kitnq Planet?... 
Tak dzieje si? do roku 9000, kiedy 
zanika wszelka dziatalnosc Wielkich 
Przedwiecznych i rozpoczyna si? 
okres dominacji Cztowieka. Nie 
oznacza to jednak wcale, ze Oni 
zapomnieli o swych planach... 
W wiele stuleci pozniej niektdrzy 
sposrbd badaczy tajemniczych 
przypadkow odkryjq ze zdumieniem, 
ze sq one skutkiem dziatalnosci slug 
Wielkich Przedwiecznych. Niestety, 
nie majq szans, by przeciwdziatac... 
Najcz?sciej bowiem koriczq w 
zaktadach dla obtqkanych. 

Gra moze toczyc si? w epoce Anglii 
Wiktorianskiej (1890), w okresie 
Prohibicji po Pierwszej Wojnie 
Swiatowej (1920) lub tez w czasach 
najnowszych (1990). Wszystkie one 
zostaty potraktowane w ksiqzce 
bardzo powaznie, co utatwia 
przygotowanie si? grajqcych. Jak to 
zwykle w ksiqzkowym RPG bywa, 
osoby dzielq mi?dzy siebie rol?: 
jedna jest mistrzem gry (tutaj 
zwanym Straznikiem Tajemnic), 
pozostali graczami (Badaczami). Ich 
role znacie juz z innego artykutu, nie 
ma wi?c sensu dublowania 
informacji... 
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Przyjrzyjmy si? teraz zasadom 
systemu. We wszystkich znanych mi 
systemach Chaosium sq one 
niezwykle proste, wystarczy zatem 
tylko krotki ich opis. Szkielet 
bohatera tworzony jest przez tzw. 
cechy gtowne (sita, kondycja, 
zr?cznosb, inteligencja, moc, 
wyglqd, budowa data, 
wyksztatcenie, poczytalnosc - 
psychika), cechy „dodatkowe” - 
zalezne od powyzszych oraz 
umiej?tnosci (np. antropologia, 
biologia, chemia, strzelanie z 
karabinu itp.). Bohater ma takze 
okreslonq profesj? i nie jest to, bron 
Boze, zaden wojownik czy drwal. 
Zawody (nazwa „podr?cznikowa”) sq 
zywcem wyj?te z rzeczywistosci. W 
druzynach (grupa badaczy 
powiqzana ze sobq wspolnym celem 
- najcz?sciej pieni?dzmi) spotkac 
zatem mozna policjantdw, 
okultystow, aktorow, dziennikarzy i 
tym podobnych „narwahcow”. Samo 
zycie... Gtownq jednak (i dla co 
poniektorych - zaskakujqcq) cechq 
rbzniqcq t? akurat gr? od innych 
systemow jest kwestia punktow 
do^wiadczenia i poziomdw. Tu nie 
ma ani jednego, ani drugiego. Nie 
oznacza to jednak, ze zrezygnowano 
w ogole z ewoluowania cech postaci. 
PD-ki zastqpione zostaty 
„krzyzykamiM, czyli szansq na 
rozwini?cie danej umiej?tnosci, a 
przydzielanymi gtownie za 
racjonalne jej wykorzystanie. 
Zarowno testy umiej?tnosci, jak i 
(bardzo rzadko) cech 
przeprowadzane sq za pomocq kl 00 
(tzw. rzut „procentowy” - wedtug 
mnie najbardziej realistyczny). 
Ogolnie jednak zasady nie sq w 
Zewie Cthulhu najwazniejsze, 
swiadczy o tym dobitnie fakt, ze 
zajmujq one w catej ksiqzce jedynie 
48 (stownie: czterdziesci osiem (!)) 
stron, w tym wiele catych stronie 
po§wi?conych jest uzywaniu magii w 
grze, strzelaniu czy tez przypadkom 
obt?du i fobii. 

Rzeczq, ktdra ma swoj ogromny 
wktad w gr?, a nie opisanq w 
podr?czniku (po prostu nie da si? jej 
opisac), jest tadunek emocjonalny 
zawarty w ZC. tadunek, jak to w 
fizyee bywa, moze bye zarowno 
dodatni, jak i ujemny. I tak tez jest 
tym razem: niektorym moze si? 
podobac groza na najwyzszym 
poziomie i niedomowienia w 
przygodach - w tym wypadku to ich 
system, innym zas taki uktad nie 
musi jednak wcale odpowiadac. I tak 
bye musi... 

Teraz to, co najgorsze - czyli wady. 
Przyznaj?, ze po tak reklamowanym 
systemie spodziewatem si? wi?cej, 
w kwestii walki psychicznej, 

demonow i innych stworow „jazni” 
(chocby inkubow, harpii, gorgon). 
Ale coz Jak si? nie ma, co si? lubi, 
to si? lubi, co si? ma”. Kolejnym, 
wedtug mnie, „przegi?ciem” to 
krytykowany juz zresztq wielokrotnie 
bestiariusz. Ja wprawdzie rozumiem, 
ze te Istoty sq uosobieniem sity, ale 
- panowie autorzy - bez przesady. Po 
co wprowadzab do gry takiego 
Quachil Uttausa (przy kazdym 
trafieniu zabija ofiar?, odporny na 
wszystkie bronie fizyezne i 
magiezne), skoro i tak wiadome jest, 
ze do konfrontaeji nigdy nie dojdzie. 
To jednak tylko niewielkie 
niedociqgni?cia. 

Krotko podsumowujqc: bardzo dobry, 
rzetelnie wykonany system za 
odpowiedniq cen?. Gorqco polecam 
kazdemu, ktory bardziej ceni 
wysublimowane przygody od tzw. 
„kill factorbw” i przyznaj? bez bicia, 
ze „Call of Cthulhu” jest moim 
ulubionym systemem (kolejne lokaty 
zajmujq „Star Wars” i 
„Warhammer”). 

Maciej SmoliKiski 

PS. System zawiera takze tzw. 
„najciekawsze wydarzenia” z okresu 
1890-1992. To akurat przeczytab 
powiniem kazdy! 

PS2. Na j?zyk polski przettumaezono 
juz kilka dodatkow (m.in. 
Przerazajqce Podrbze, Xi?ga Bestyj, 
Ksi?ga loda, Ksi?ga Straznika)... 
Inne majq ukazac si? niebawem. 

PS3. (od Yasia) Jesli chodzi o 
potwory, to osobiscie przyznaj? 
catkowitq racj? autorom systemu. 
Bo ebz za sens ma potyezka z takim 
Quachil Uttausa, skoro jest on istotq 
o niebo pot?zniejszq od prawie 
kazdego cztowieka. W swojej 
„karierze” spotkatem si? z opiniami, 
ze walka z tymi najpot?zniejszymi 
potworami, to jedna z najgorszych 
rzeezy, jakie moze zrobic MG w 
scenariuszu. One po prostu sq po to, 
zeby tworzyc atmosfer?, zeby graeze 
wiedzieli, ze gdzies tarn daleko albo 
catkiem blisko jest wielkie cos, co 
moze ich zdmuchnqc jak ptomien 
swieezki. Majq si? bac! Podobnie 
jest z czarami, nawet autorzy 
systemu twierdzq, ze nie sq one dla 
graezy, stuzq budowaniu atmosfery 
dlatego postac dysponujqca nawet 
jednym czarem jest juz pot?zna (w 
kategoriach ludzkich, bo dla wielkich 
przedwiecznych cztowiek jest po 
prostu okruchem). To tyle moich 
uwag a’propos tego tekstu... 
Oczywiscie kazdy moze mieb swoje 
zdanie, wi?c niczego nie narzucam... 
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Intirnel to obeenie nejpopularniejszi i 

najszybciej rozwijajp sig medium wymiany 

informacji na caiym swiecie. Jednak niewielu 

czylelnikdw wie, iz isfnieje BBS - czyii 

amatoraka (wykorzystywana czgslo w 
spasi komircyjny) poezta elaktroniczn. VV 

Polece pierwsza „pocztowa skrzynka 

elektreniczna", jaka jest BBS, powstata w 

1986 roku (zatozona pnzez 

wspdtpraeownikow owczesnego czasopisma 

komputerowego „Komputep"). 

Zbigniew ZieliKiski 

Go to jest BBS? 
Jest lo ilc Innego jak komputei wyposaiony w modem, ktdry 
odblera aulomatycziie telefony (lull dane przesytane za pomocq 
linii telelonlcznel). Komputer dw wyposalony lest w 
oprogramowanle pozwalaioce uiytkownlkowl na wyslanle I 
odebranie poczty eleklranieznei oiaz danych (pllkdw). 
Paczqtkowo bylo ta opngramowanle zpodne z MS-DOS, obecnle 
lest mozllwe ..poslawienie” BIS (Bulletin Board System] np. w 
syslemle Windows. Osoba prowadzqca BBS nazywana lest 
SysBp-em, lest to skrtt od slew: System Opeiator - 
administrator systemu. SysOp ustala zasady koizyslaala z BBS-u 
oraz nalzorule grace systemu I utytkownlkdw. BBS-y skuplajq 
praktyezuie wszystkie osoby posladalace modem I chcqce 
komonikowad sle ze soba; nawipzywat nowe, Interesulqce 
znajomoici. wymieniac sip wiedzq i oprogramowaniem. Poezta 
elehtroniczna pozwala takie, po potqczeniu z sleclq FidoNet bpd2 
lulernetem. na kontakt z caiym kralem I dwlatem - co wiaie sle z 
dostepem do niestychanie dote) HoScI Intormacll. 
Jednak ezesin BIS nforule jedynle dostep do lednego 
.zamknietego" systemu - czyii do komputeia osoby, ktdia 
zdecydowata sip udostppniaC ten serwls Innym uZytkownikom, 
boz moIliwoSei wyslania poezly poza ten system. W takim 
przypadku nie jest mozliwe polaczenle z innymi odleglymi od 
siebie komputeiami - cn jest normalnp rzeczq w sieci Internet. 

Jakie sg rodzaje BBSow ? 
Generalnie mozna podzlelid BBS-y na dwa rodzaje - amatarskie i 
komercyjne. Najliczniejsza mn so BBS-y zatozone przez osoby 
prywatne - czyii systemy amalorskie. Sysopi takich syslemdw 
sami uslalaja czas pracy BBS-o (zwykle sa lo godziny 
popotudniowe i nocne), nadzoruja tzw. Jonlerencie" poczty 
eleklronlczoej, dziaty plikdw - w ktdrycti gromadzone jest 
rdznorakie oprogramowanie shareware, jak i gry on-line. Dostep 
do takiego systemu mala praktyezuie wszyscy uzytkownlcy 
knmputerdw, bez ograniczen. 
Druga grupa stanowia BBS-y komercyjne - zakiadane przez tirmy 
(np. BBS-y Optimusa udostepniaiacy ..upgrade” 
oprogramowania], ktdre nastawione sa na przynoszenie zysku, 
kontakt z klientem. W systemach takich musza byd odoslepoiane 
dodatkowe osiugi - uzasadniaiace pobieranie oplat za dostep 
(np. BBS-y spotki Penetralor udostepnlajaca wynikl notowari 
gieldowych]. Czesto system taki podzielony jest na dwie czesci 
- hezpialoa, do ktdrei mala dostep wszyscy uzytkownicy I ptatna 
- dla abonentdw. Isloieja takze ,.skrzynki pocztowe" 
specjalizujace sie w odptatnym udoslgpnianlu informacji, np. 

KING (system informacyjny warszawskiej gieidy) czy tez PAP. 
, Niektdre BBS-y umozliwiaty dostep do sieci Internet - jednym z 
I nich jest system Maloka - zaloiony przez Stana Tymlnskiego. 

Niektdre z BBS-dw (amatorskich czy tez komercyjnych) sa 
polaczone z siecia FidoNet - kttira umozliwia wysylanie listdw 

! pomiedzy systemami oddalonymi od siebie wiele kilometrdw 
(bliZej o sieci FidoNet naplsze w koleinym artykule). 

CojestpoMe do pricy z BBS-em ? 
Oprocz kampulera i modemu - program, to zoaezy tzw. program 
komnoikacyjny. DsobiScie polecatbym Tolii'a gdyz lest lo 
program bardzo popularny i prosly w ibsludze. Fo oruchomieniu 
ww. aplikaeji, nalezy ja przygotowat da procy. W tym cola 
trzeha wybroc uncle kootigoraeji program! Ikombinacja klawiszy 
ALT+O). Parametry transmisji oraz parametry piacy nalezy 
nstawiC za pomocq nusteouiacych opeji: 

* Terminal aptians - ustawia oredkokC modemu, 
oumor parti komunikacyjoeoo, do ktdrego 
podlqczony lost modem oraz omolacio przez 
terminal grafiki ANSI. 

* w General options oalety islawit hufornwanie 
dooycb, 

* Modem and dialing, mnszq hyC ustawione opcie 
Bial prolix on ATOF (jeieli mndem mo wybleiad 
pnlqczenie pulsacyjnie, a ATI! lezeli tnnowo), 

* w opeji Filenames and paths nalezy nslawiC 
odpowiednie sciezki dostgpu do plikdw 
Mgniacylnych, 

* w Protocol options - wtqezamy Zmodem - 
protnkdl transmisji danych. 

* npeja Write setup to disk zapisuje dane na 
dysk. 

Jeszcze pozoslaje uslawienie paramelrnw procy tqcza 
knmunikacyinego knmputera. Bpcjg portu komunikacyjnego 
uzyskujemy, naciskajqc kombiaacle klawiszy ALT+P, po czym 
wySwiella sit mono, w ktdrym nslalamy parametry pracy 
modemn na: Current: 119201,1.1,1, COM4 - co oznaeza, ze: 
* modem bedzie prncowal z maksymalnq 

predkesciq 115200 bitdw, 
* zostala wylqcznna knntrola paizystosci, 
* iloSC bitdw riaiych na przesylany bait wynosl 8, 
* ilodd bitdw slnpu wynosi 1. 
* modem knrzysta z Igcza komunikacyjnego 4 

(COM4). 

No sam koaiec naleiy, korzystajqc z opeji dlalowanla 
(potqczenia). wykrecid nnmer za pomocq modemu do 
najblilszogi BBS'u ikombinacja klawiszy ALT+D]. Bardzo 
walnym Iasi, aby igczyd sit raeze] z lokalnyml BBS-aml 
(istniejqcymi w obitbie mlasta, bqd2 wolewddzlwa - wziqwszy 

■ pod owagt pdZniejsze rochanki teletonlczne za ewertualne 
rizwonienie do IBS-n znaiduigeepo sip np. w Innym mledcle...]. 

; Jak zatozyc wtasnai skrzynka poezlow? ? 
ByC mole niektrirzy z czylelnikdw po przeczylariu 

; wcztsnitjszych akapilow zapiagnpli urucbomic wlasny 
: Jokalny” IIS. Jest to oczywiscle mozliwe - wiqze sit jedynie 
. ze „Sclqgnieciem" odpowiednlego oprogiamowaaia, a nasttpnle 

konfiguradi teioz. Najwaznlejszym piogiamem jest sam system, 
. ktdry bedzie pracowat jako IBS - la polecam programy 

RemoteAccess 2.02, hgdz ProBaard. Oba programy sa dosttpne 
w sieci Internet i lepszycb BBS-acb i sa lo wersje shareware. 
Oprdcz Remote Accessa bad) Fiohoaida potrzebne bqdq jeszcze 
nastgpujqce programy: 

* A3E llrmy Pulslar Productions - do edycji 
grafiki ANSI. 
Jesi to leden z nallepszych pragramdw 
grallcznych do twoizenla grallk w tormacle 
ANSI, AVATAR I RIP. 

* BBS autorslwa Roberla Ellioia do 
generowanla splsu plikdw. 
Ozlekl lemn katdy ulytkownik ma mo2llwodd 
przejrzenla zawarlodcl systemu I wybranla 
plikdw, ktdie go Interesujq. 

* Maxi aulorslwa LunDware&Jesper do 
tworzenla slalyslyk u2ytkDwnikdw. 
Maxi lest prostym programem slulgcym do 
tworzenla slatystyk typu: klo nalwitcel razy 
potqczyl sit z BBS-em, ktdry ulytkownik 
nalwitcel pizeslal/pobral plikdw do/z systemu 
lip. 

Powyzsze oprogramowanle nle |esl obeenie „na|Swlelszym" 
saltern - mlmo tepo warto z nlepo skoizyslat przy konliguracjl 
I twoizenla wlasnel skrzynki pocztowej. Oczywldcle 
konllguracja samego BBS-o lest rzeczq pracochlonna I 
wymagq od ulytkownlka nleco wledzy nt. ostawled porldw, 
kontlguracll modemu Itp. 

BBS-y w Inlernecie. 
W sled Internet lest wiele miejsc podwleconych Inloimacjom 
o BBS-acb. Na poczqtek polecam wszystklm lateinaatom 
strone najwlekszego polsklego BBS-u - dostepnego takte 
popizez Internet - CHIP BBS, doslepnepo god adresem http:// 
www.chlp.pl/bbs/lndex.htm. Pized penetrowaalem BBS-u 
nale2y wczednlel zalnstalowad program - WorldGioop Manager 
2.90, kldiy umoillwla poruszanie sle I grace'z system za 
wykorzystaniem stroa WWW. Osoby, ktdie pizyzwyczally sle 
do edytoidw ANSI /RIP mogq sle potqczyC lelnetem z CHIP 
BBS (telnet://bbs.chip.pl). Takze Gazela Wyboicza poslada 
swdj seiwis w sieci pod adresem: http://bhs.pazeta.pl. Z 
polskicb BBS-dw zna]du|qcycb sie w steel Internet wymlenle 
jeszcze Virtual Palace BBS - serwls poSwipcony Amldze. 
Rdwniez zapraszam na slione http://www.eDmplex.conr.nl/ 
—zbylu/infar.html, na ktdrei znaldnjq sle Inlormacje a BBS- 
acb, piogramach, opisana jest takze konliguracla 
RemoleAccessa 2.02. 

Ulytkownik, chcqcy sig dowledzled czegod wlecel nt. 
binletyndw eleklronlcznych mole skoizystad z Altavlsty - lylko 
ostrzegam - wynlklem mulch goszuklwad bylo okolo 1,9 
miliona adrosdw godwlgcooych BBS-om, edresnm serwistiw. 

Czy ward oheenie korzystac z BBS-dw? 
W doble coraz popularuiejszego infemifu, hiedy lo dostep do 
sieci ma praklycznle kazdy uzytkownik kompulera i modemu 
(dziekl TF S.A. I lego numerowl 0202122) wydale sie luz 
bezcelowe zaktadante czy lez dalsze prowadzenle wlasnej 
amalorsklel skrzynki pocztowei. Jednak dostep do sieci 
FidoNet, a zarazem do wlelu konfereneji poczlowych 
uatrakcylnla dzlalalnndd takich skrzynek pocztawycb. Tatrte to, 
iz wiele osob dice ruled swdf wlasny BBS otwarly dla fnnych 
uzytkownikdw - przyezynia sie do diriel popularno^ci lakich 
systemow. Nalezy pamietad takze o lym - ze BBS (o takze 
duza skarbnlca programtiw f pier - ktdre przyclagaia 
uzytkownikdw. MozliwoSd polqczenia BBS-o z siecia Internet 
sprawla, iz system lest doslepny dla wiekszej Ilodd 
uzytkownikdw, a co za tym idzte: nopalaryzole go. 
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WyobraZmy soils, 2e Internet lest taklm settle wlrtualnym 
Swialkiem, pulsuJacym iyclem, ktfire nadale mu etytkownlcy 
steel. Nalleplei lest przywotat w tym momencle sceny z fllmii 
..Tron" tub z Joslatza umysldw”. W sleet panuje clagly ruch, 
paklety uiytkowulkdw mi|a|a sle, blokula skrzyzowanla 
Inlostrady. atakula zapory opnlowe ltd. Uzytkownlcy konienlkala 
sle lednak gldwnle z serwerami, delegate z etch potizebne 
Inlormacle. Sa pewne wylalkl polegalace ea uclnanlu soils 
pagawedek w IRC, grants w Medy I Innyci metodaeh lalegracll 
mlpdzykulturowel, ale lest to laezel mnlelszodd. W naszyeh 
czasaeh llczy sle przede wszystklm WWW. ICO odwiaca ten 
schemat. Internet nle must bye schronem dla samotnlkdw. 

Wyobraimy sable wlec, 2e uruchamlamy Explorera. W tym 
momencle chcac nle clicac wcbodzlmy w Slee. 0 naszel 
oiecnodcl automatycznle dowladala sle znaloml. Podoinle |ak 
my czeftala net na dogranle sle kolelnel strony I pndebnle jak my 
chca pokonwersowad z klmd 2ywym. Nle ma problemu. Dzlekl 
usludze llrmy Mlrabllls mo2emy ponadlo wysylad pllkl I llsly w 
czasle izeczywlstym do uzylkownlkdw, kldrzy aktualnle sa w 
slecl. Fakt, it nle lest to typowe party, nle zmlenla optymlzmn, 
lakl plynle z lego pizeslanla. Bye mo2e za lakie czas bedzlemy 
mogll zobaezye naszyeh ziomkdw (plsalldmy |oz o tym 
wczednlel). W tel chwlll moiemy slyszefi tell glnsy. 
Program Mlrabllls ICQ lest znakomltym dodalklem, szczegdlnle 
dla osdi przesladulacych w Intemecle dingle godzlny. Jego 
sekiet polega na komunikacjl ze speclalnym serwerem 
obslugulacym dodatkovye polaczenla w Intemecle. Kledy w 
dowolny sposdb, w Explorerze had2 Ftp wchodzlmy do slecl, 
speclelny progiam wysyla komonlkat do serwera llrmy Mlrabllls 
Intoimulacy o naszel obecnodcl. Podobny komonlkat oposzcza 
nasz komputei, gdy przerywamy polaczenle z Internetem. Jest to 
oczywldcle zalatwiane automatycznle. Po zalogowanlu serwer 
wysyla wszystklm naszym znalomym obeenym w Intemecle 
Inloimacle o naszym przybyclo. Poczta zwrolna wysyla nam lisle 
znajomyeb. W ten sposdb cala paezka wle, kto lest aktualnle w 
slecl. Jedynym warunklem skorzystanla ze wszystklch 
udogodnled jest zarelestrowanle sle na serwerze I uiworzeule 
llsly znalomych. Ka2da z komulkulacych sle w ten sposdb osdb 
musl byd zaielestrowana na seiwerze ICO. Odbywa sle to 
doslownle w mgnlenlu oka. Jedll klod z naszyeh przylacldl 
leszcze nle wle o Istnlenln ICO, to tadze wyslae list z adresem 
serwera, gdzle mo2e znale2C caly kiam (www.mliabllls.com). 
Namawlam do piopagowanla lego znakomltego pomyslu. 
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Zanlm baidzlel szczegdlowo emdwle opcle 
programu, chclatbym podsumowae lego 
podsiawowe zalely. Przede wszystklm 
sprawoje on kontrole nad komunlkacla 
pomlgdzy Iud2ml w czasle rzeczywlstym. 
Aktuallzacla stanu nastgpuJe na bleiaco. 
ICO obslugule cily szereg Inlemetowych 
apllkacll slu2acych do audio I video 

konleienoll. Sa to na przyktad paklety NetMeetlng, Internet 
Phone, VDO Phone. 

Knnllguiulac nasz system, moZemy stwoizyC cod na kszlall 
eentiall z kamera video I leletonem emulowanym przez kaile 
dtwlekowa. Program dale oam zupelna swobode. ICO dbe o to, 
bydmy byll w stalym kontakcle z Innyml u2ylkownlkaml, lego 
lorma zale2y wylgcznle od nas. Program sam w soble lest 
wyposa2ony w szereg narzedzl. File Direct stu2y do transteru 
pllkdw za podiednlctwem serweia Mirabilis. Chat Direct to po 
prostu udoskonalona weisla uslugl znanel pod nazwa IRC. 
Program obslugule wszyslkle tunkefe lypowego IRC bez 
ogianlczed na llczbe uczestnlkdw. Message Direct to wysytanle 
krdtklch komunlkaldw podezas nleobecnodcl kldiegod z 
uiytkownlkdw. Komunlkaly zostafa zacbowane na serwerze I w 
momencle, gdy uZytkownlk loguje sle w Intemecle, mote |e 
odezytad. URL Direct sluty do wymlany zakladek Inlemetowych. 
Jedll chcemy komud doradzld odwledzlny na clekawel slronle 
www, po prostu wysylamy mu |e| adres. Program obslugule przy 
tym podsiawowe pizegladarkl: Internet Explorer I Netscape 
Novloator. 

ICO zapewnla peine prywalnodd. Mo2emy zaslizec nasz adres 
tub udostepnld go lylko wybianel giuple. Oczywldcle to dzlala w 
oble strony. Ponadlo program pracuje w lie, co znaezy, 2e nle 
obclgia Innyci polaczeb, wykorzystulac ewentualnle wolne 
zasoby. la Imponujaca calodC giadko Integrule sle w tie 
Wlndowsa I mo2e byd w dowolny sposdb dopasowywana do 
Indywldualnych poirzeb u2yikownlkdw. ICO lest potaczenlem 
pagers, flp, emalla I Ire. 

Pleiwszym kioklem w pracy z pmgiamem Mlrabllls ICO lest 
zarelestrowanle sle na serwerze flrmy. W tym celu uiylkownlk 
musl byd podlaczony do Inlernetu. Rejestracja lest szybka I 
bezbolesna. Za reke piowadzl nas seila ekiandw. Po podanlu 
Intoimacjf osoblstycb nraz prywatnego hasla setwer przesyla 
numer UIN (Universal Internet Number], Swd| numer motna 
wyslnd znalomym lub na przyktad umledcld na wlasnel slronle 
www. W tym dmglm przypadku Intemaucl mnga kontaktowafi sle 
z lobe poprzez seiwei ICO. Haslo lest pizeznaczone tylko do 
u2ytku osohlstego. U2ywa|ac go, logulemy sle do slecl a lakie 
zmlenlamy paramelry utytkownlka ICO. Po dekonanlu 
toimalnodcl moiemy w pelnl korzyslad z lego dobiodzlelslw. Jak 
ju2 powledzlalem, logule on nas automatycznle na serwerze 
llrmowym w momencle, gdy wchodzlmy do Inlernetu za pomoca 
dowolnego programu. Jedll nle chcemy za kaidym razem 
podawad hasla, mo2emy ustawld w pelnl automalyczne 
logowanle. Wszyslkle operaefe z tym zwlazane bgda 
wykonywane w lie. Jedll chcemy skontlguiowad progiam lub 
polaczyd sle z klmd, wystarezy otworzyd okno ICO. Zawleia non 
lisle znalamych uporzadkowanych wedlog statusu: na poczalku 
el, kldrzy sa na Intemecle (online), spoza llsly wysylalacy 
Inlormacle (noth 
list), nsobnlcy z llsty, 
alenleobecnlw 
Intemecle (offline) I 
kllkalnnych 
kategoril. Na koAcu 
znaldzlemy 
wlrtualnego 
uiylkownlka- 
syslem. sluZy on da 
komunlkacllz 
admlnlstralorem 
systemu. Oczywldcle 
na poczatku llsta 
znalomych bedzle 
pusta, cbyba, 2e kind 
jakopleiwszywydle 
elwladomodd. 
Porastworzyd lisle 
znalomych, zkldryml 

chcemy uirzyntywad kontakl. Prrylizylmy sle dwont Mm 
urzyciskomzokna piugiamu. Online sygoollznjf Kvbi ahiurlnv 
stains, lyp Ikunkl inlormule n tym. czy lesled na linn, w iiynie 
Dim Inieprzeszkadzod - don't disiutb], lasted nlewidzfaiiyjui, 
aktualnle nle ma cle przy kinuuterze (away mode), omqi 
przycfsk to ICO - doslep do kwatcry dawadztnla piubrsmem 
Przy pornucy opcll Searcb/Add to List ulworzymy lisle osdb vy 
tym celu muslmy znad ich jakled daae aeisonalne tub nunicr um 
Podaiemy le I nastepnte naciskamy Search. Mlrabllls maze 
odnaleid poszuklwang osobe (komunlkat found one or more 
useis). Wdwczas Add To List spuwodeje dodanle do llsly, 
notomlast Add to Addiess Book dodanle do kslaikl admsowei. 
Kslaika adresowa lest czymd w rodzalu nolalhlka sluiacego do 
zaplsywanla adresdw na nasz wtasny uiytek. W przypadku biaku 
poszuklwanego utytkownlka powlnnldmy skontaktdwad sle z 
nlm w tony sposdb I spytad czy pizypadklem nle cbclal pozoslad 
anonlmowy. 

Zakladalnc, 2e mamy sle z kirn komunlbowad I le osoby polawliy 
sle na llnll, moiemy wykorzystad oplsywane wczednlel 
naizedzla. Pidbe nawlgzanla komunlkacll z wybiane osobe 
nazywa sle Infclacle zdarzenla (Initiate event). Zaldimy, 2e. 
chcemy zalnlclowad mzmowe. Kaide z pleclu typdw zdaizdd 
wywolulemy, naclskalgc prawy klawlsz myszy na wybianel 
osoble I wyhleralac ledne z opcll. Ire kiyle sle pod Send chat 
request. Podaiemy lemal rozmowy (chat mason), naciskamy 
send I czekamy na lashawa odpowledi z druglef strony. Co sle 
dzleje u odbloicy? Po olizymanlu zapytanla o mzmowe obok 
naszego Identyflkatora w lego menu programu zapala sle Ikona 
symbollzulaca IRC. Nawlasem mdwlae w podobny sposdb 
dzlalale idwnlei lone uslugl, czyll Message Direct, File Direct. 
Uil Direct, Application ReguesL Uiylkownlk po drugle] stmule 
mole nam odpowledzled [chod wcale nle musl). W Ip celu 
naclska dwukrotnle lewym klawlszem myszy. Accept spowodule 
zalnlclowanle rozmowy. Don't accept to odpowledi odmowna. 
Baidzo przydalna lest moillwodd pudanla pizyezyny. Moiemy byd 
pizeclei zalecl, wdwczas wybleiamy ..Sony Cm busy light now, 
and cannot respond to your reguest" lub moiemy skonlaklowad 
sle z nlm pdinlel „Sony....but I'll be able to respond to you 
lalei". Ewentualnle podaiemy wlasne przyezyny. Jedll lesledmy z 
data od komputera, program |ak tioskllwa aulomatyczna 
sekmtarka wydle standardowy komunlkat. W podobnym sip 
postepujemv z pozostalyml opclaml programu. 

Na koolec kllka sldw o bezpleczedslwle I prywatnndcl w slecl. 
Wladomo, ze rdinle to z tym bps. Z pewnych wzglpddw dcldle 
talny kontakl pizez Internet wydafe sle bezplecznlelszy nli 
lozmowa pizez lelelon (o lie mamy Igcze komutowanel. Opcle 
bezpleczedstwa ustawlamy w Security options. Tiy’b High 
Security Level to zabezpleczenle dla uiytkowelkdw 
koizystalncycb z lego samego komputeia. Tylko osoba znalnca 
haslo moie zalogowad sle na nasze konio. Ponadlo ustawlamy 
tulal, czy kaidy moie nas wlgczyd do swo|e| list. My permission 
required ■ tylko za nasze zgoda. Pomysl flrmy Mlrabllls lest 
genlalny I nowatorskl. Jedll dojdzle do upowszechnlenla lego 
systemu, czego mu szczerze iyeze, to stanle sle oo podstawe 
komunlkacll pomledzy uiytkowolkaml Inlernetu. 
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f| Entuzjasci Komputerowi z Europy Wschodniej - 
i Bill Gates potrzebuje Was! 

Um to jestem. To\t, flraeryftanin, Miry 

jyczy Warn, Qeniusiom koiplerawp i 
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Rob Freeman 

Co slychac w Ameryce? Moze zaczn? od 
tego, ze mamy system edukacyjny, ktory 
zawiodl. Narod jest silny, ludzie wolni, ale 
edukacja publiczna zawiodla nas 
catkowicie. Obecnie nawet maturzysci w 
Stanach Zjednoczonych majq szans? 
zarobic od 30 do 100 tysi^cy dolarow 
rocznie, opanowujqc jedynie pewne 
technologie, jak na przyktad Lotus Notes, 
Windows NT czy Novell NetWare. Nawet 
w USA nie jest to maty dochod, Ale wiecie 
co moi drodzy przyjaciele z Europy? 
Zdecydowana wi?kszosc mlodych 
Amerykanow nie wysili si?, zeby to zrobic, 
zeby zbierac dolary jak dojrzate truskawkl 
I to wcale nie dlatego, ze sq szcz?sliwi 
albo wystarczajqco bogaci, ale dlatego, ze 
technologia komputerowa wymaga od 
cztowieka, zeby przeczytal sporq ilosc 
ksiqzek i doskonalit swoje analityczne 
umiej?tnosci, a nasz system edukacyjny 
nie przygotowal nas do tego w 
zadowalajqcym stopniu. Dzi?ki temu lepiej 
nadajemy si? do pracy w McDonaldach 
albo do sprzedawania ciuchdw, niz do 
uruchomienia sieci NT. 

Przez te wszystkie lata, kiedy mysleliscie, 
ze my tutaj w Ameryce zyjemy lepiej, 
myliliscie si? troch?. Pod jednym 
wzgl?dem to Wy mieliscie lepszq sytuacj?. 
Mieliscie mocnq edukacj?, ktora 
przygotowala Was do pelnego 
wykorzystania informacji, ktorq wlasnie 
mam zamiar Warn zaaplikowac. Prawd? 
mowiqc, mozecie stac si? bogatymi 
ludzmi! To wtasnie proponuje nam 
Microsoft. Ludzie wynaj?ci przez 
Microsoft stajq si? milionerami w ciqgu 5- 
ciu do 10-ciu lat. 

Microsoft przejmuje rol? w historii, ktora 
od antycznych czasow byta zaj?ta przez 
ten lub tamten nardd. Handel istnial od 
zawsze i wcale si? jeszcze nie skonczyt. W 
starozytnosci najbogatsi byli Fenicjanie, 
Powod byt prosty: budowali okr?ty i sami 
byli zeglarzami. Handlowali mi?dzy 
narodami i, dostarczajqc rzadkich 
towarow na gtodne rynki, zarabiali krocie. 

Holendrzy to nast?pny dobry przyktad 
narodu zyjqcego z handlu. Jesli 
potrzebujesz zachodnich towarow w 
centrum Moskwy, znajdziesz je 
najprawdopodobniej w holenderskim 
supermarkecie. Dlaczego Holendrzy, a 
nie Amerykanie? Poniewaz Holendrzy 
nie przejmowali si? barierami 
ideologicznymi. Fenicjanie przelamali 
niejako bariery oceanu i zeglowali, zeby 
handlowac. Holendrzy pokonali 
przeszkody ideologiczne i ruszyli na 
Sowietow... z koszami pelnymi 
wybornych towarow. W Stanach 
Zjednoczonych korporacja Sears 
wyrosta z dziewi?tnastowiecznej firmy 
wysytkowej zaopatrujqcej 
amerykanskich pionierow i kowbojow. 
Kowboje dobrze jezdzili na koniach, ale 
nie mogli na pustyni kupowac plaszczy, 
namiotow, broni. Mogli je natomiast 
zamdwic z katalogow i czekac cierpliwie, 
az przyjadq do nich kolejq lub (po 
kowbojsku) konno. Teraz Microsoft 
przetamuje bariery technologiczne i 
czyni mozliwym handlowanie przez 
telefon. Banki mogly to robic od zawsze 
(w rozsqdnym tego stowa znaczeniu), 
to znaczy mogly przepuszczac pieniqdze 
przez sieci informacyjne, ale teraz ta 
mozliwosc staje si? prawie tak 
popularne, jak pojscie do sklepu i 
zaptacenie wtasnor?czne. Dzi?ki 
serwerowi Microsoftu rolnik z wsi 
karpackiej moze zamdwic szykownq 
jesionk? od Eddiego Bauera z USA i 
zaplacic za nig Internetem za pomocq 
karty kredytowej. To jest wlasnie 
kontynuacja tego, co starozytni 
Fenicjanie i nowozytni Holendrzy robili z 
takim powodzeniem. 

Wlasnie teraz, w styczniu 1998 roku 
mamy jeszcze wczesnq faz? „kapitalizmu 
komputerowego" (analogicznq do 
czasow, w ktorych fenickie okr?ty petne 
pierwszych smiatkow pruly morskie fale 
i pdzniej - sporo po tym - pierwsze 
holenderskie Tiry mkn?ty do Moskwy 
pod rzqdami Brezniewa). To jest Wasza 
chwila, drodzy entuzjasci komputerowi z 
Europy Wschodniej. Z pelnq 
swiadomosciq radz? Warn, abyscie 
poznali technologie, ktore za chwil? 
Warn przedstawi?. Zainwestujcie Wasz 
czas i sily intelektualne w Windows NT, 
Internet Information Server, SQL i Site 
Server. To sq nowe sposoby zarabiania, 
ale mogq bye uzyteczne tylko dla tych, 
ktorzy b?dq wiedzieli, jak z nich 
korzystac, Wchodzimy w er? 
Robotnikow Wiedzy (Knowledge Worker 
- KW), a taki pracownik ma duzo lepszq 
pozyej? w stosunku do menagera, niz 
jakikolwiek robotnik dotychczas. 

Amerykanska historia osatnich 
dwudziestu lat pokazata, ze KW jest 
najwi?kszym zagrozeniem dla ustalonego 
modelu kapitalistycznego. Bill Gates, szef 
Microsoftu, sam kiedys byl KW w IBM. 
Takie jest ukryte zagrozenie ze strony 
wyksztatconych KW, ze zawsze mozna 
spodziewc si? z ich strony stow:11 Dobra, 
szefie - rozzlosc mnie, a zatoz? swojg 
wtasnq firm? i zaczn? ztob? 
konkurowac." Dlatego jest to mozliwe, ze 
Twoj mozg jest Twoj? broniq. Bez Twojego 
mozgu firma wypada z interesu. 

Partnerstwo skonczylo si? i NT stal si? 
czystym produktem windowsowskim. 
Podstawowq funkcjq Windows NT jest 
funkejonowanie jako Serwer Sieci Lokalnej 
lub jako Serwer Zdalnego Dost?pu. 
Istnieje jednak bardzo obszerny zestaw 
tak zwanych aplikaeji Back Office, ktore 
mogq bye dodane do Serwera Windows 
NT, na przyklad e-mail (Exchange Server), 
attachment SNA, wysokiej jakosci bazy 
SQL, Serwer WWW itp. 

Relacja klient-serwer mi?dzy komputerami 
zachodzi wtedy, gdy jeden lub nawet wiele 
dobrych komputerow dziala jako serwery 
plikow i aplikaeji bazodanowych, a klienci 
majq do nich dost?p. We wczesniejszej 
fazie rozwoju sieci o duzym zasi?gu klient 
byl tylko klawiaturq i ekranem, serwer zas 
byl wlasciwym komputerem, ktory 
wykonywat wszystkie operaeje. Teraz 
klient sam stal si? komputerem. Klient 
dysponuje takimi narz?dziami jak 
Microsoft Word czy Adobe Photoshop. 
Serwer czyni te narz?dzia autentyeznymi 
apllkacjami, archiwizujqc ich pliki. Pliki 
serwera natomiast sq regularnie 
archiwizowane na tasmach, wi?c 
uzytkownicy wcale nie muszq polegac na 
swoich twardych dyskach, zeby zapisac i 
przechowac najistotniejsze informaeje. 
Naturalnie, to nie zawsze dziala zgodnie z 
planem. Pracowatem kiedys jako technik 
komputerowy i wiele razy dziwilem si?, ze 
uzytkownicy Internetu (inzynierowie 
nuklearni czy maklerzy gieldowi) trzymajq 
swoje wazne informaeje na lokalnych 
dyskach, zamiast bezpiecznie ztozyc je w 
serwerze. 

Trzymanie informacji na serwerze jest 
wazne z dwoch powodow. Po pierwsze 
szpieg komputerowy moze latwo dostac 
si? do komputera klienta i zapakowac 
sobie jego twardziela do kieszeni. 
Serwery natomiast sq trzymane pod 
kluezem, w dobrze strzezonych 
pomieszczeniach. Kazdy, kto wchodzi do 
takiego pomieszczenia, jest zaufanym 

pracownikiem albo przynajmniej przebywa 
tarn w towarzystwie zufanych ludzi, Po 
drugie, serwery sq zgrywane do bazy 
danych co noc, co oznaeza w praktyce, ze 
zawartosc serwera jest przechowywana 
na tasmach w specjalnie do tego 
przeznaczonych miejscach. Miejsca te sq 
strzezone przed szpiegami i przed 
ewentualnymi usterkami technicznymi. Na 
tym polega istota wlasciwych relacji 
klient- serwer, 

Windows NT mial byd w zalozeniach 
konkurenejq dla Novell NetWare i dla 
Unixa. Novell jest pot?znym i bezpiecznym 
serwerem obstugujqcym sieci o bardziej 
lokalnym zasi?gu, Unix jest natomiast 
standardem internetowym. Windows NT 
konkuruje z obydwoma systemami naraz 
(spelnia amerykanskie wymogi 
bezpieczenstwa i sluzy jako serwer 
internetowy konkurencyjny dla Unixa). 

Windows NT wyglqda identyeznie jak 
Windows 95, jest jednak kilka istotnych 
rdznic. Windows 95 wykorzystuje 
specyficzne rozkazy dla procesora Intela i 
nie moze obstugiwac inych platform 
sprz?towych. Sq jednak inne procesory, 
ktore mogq bye nawet szybsze niz rodzina 
Intela (np. RISC - Reduced Instruction 
Set Chip). Nalezq do tej grupy procesory 
PowerPC czy Digital Alpha Chip 
wyprodukowane przez MIPS. Windows NT 
dziala na tych wszystkich procesorach z 
grupy RISC i zostal napisany w j?zyku C. 

/ 
Windows NT ukazal si? w wersji dla 
klienta i dla serwera. Wersja dla serwera 
to NT Server i jest w stanie wspomagac 
domen? uzytkownikow sieci. Wersja dla 
klienta to NT Worstation. Rdznica polega 
na tym, ze NT Server moze obstugiwac 
nieograniezonq liczb? potqczeh, natomiast 
NT Workstation radzi sobie tylko z 
dziesi?cioma. Lokalna siec podpi?ta pod 
Workstation moze bye jedynie grupq 
roboczq. Komputer A ma dost?p do 
komputera B, jesli komputer A ma konto 
na komputerze B. Jezeli dziesi?ciu 
uzytkownikow ma udzial w zasobach 
kazdego z pozostalych komputerow, to 
otrzymujemy iloezyn rowny 100! Kazdy 
uzytkownik sieci ma swoje lokalne konto i 
dziewi?b na pozostalych komputerach. W 
sieci, ktora obsluguje setki albo nawet 
tysiqce komputerow takie rozwiqzanie nie 
mogtoby si? sprawdzic. 

Windows NT Server uzywa systemu 
domen. Taki system zawiera kilka 
podstawowych modeli: single domain, 
single master domain, multiple master 
domain i complete trust. W domenie 
Windows NT sq zasoby, konta 

• NMmsNT 

Nnmem/ss 



uzytkownikow, konta komputera i konta 
grupy. Zasoby to na pnzyklad SQL Server 
Database, Serwer Internetowy, przez 
ktory mozemy surfowac po Internecie, 
konta e-mailowe, wspolny arkusz, 
aplikacje i pliki edytorskie i system 
administarcyjny, jak na pnzyklad Claim 
(ktorego uzywa IBM do rejestracji godzin 
swoich pracownikow). Konto uzytkownika 
w Windows NT to Identyfikator 
bezpieczenstwa (Security Identifier - SID, 
ktory jest zaszyfrowany i rozpoznaje tylko 
nazwq uzytkownika oraz hasto. W tym 
systemie, jesli konto i nazwa uzytkownika 
zostajq usuniqte, by zastqpic je nowym 
uzytkownikiem o dokladnie takiej samej 
nazwie, jego konto zostanie rozpoznane 
jako nowe i inne, poniewaz SID b^dzie 
inny. Nie mozna odtworzyc albo 
sklonowac SID-a, bo jest on 
niepowtarzalny jak odciski palcow. Oprocz 
konta uzytkownika, kazdy komputer musi 
miec swoje wlasne konto w domenie 
Windows NT. Dlatego nie ma na przyktad 
sensu kradziez konta i hasia, bo potrzebne 
jest jeszcze konto dostqpu komputera, 
bez ktorego nie mozna korzystac z 
zasobdw sieci. W koncu sq grupy 
podzielone na grupy lokalne i grupy 
globalne. Konta grupy sq tak jakby 
oddaniem do dyspozycji calej grupy 
dostqpu do zasobdw w jednakowym 
stopniu. Na przyktad wszyscy ksiqgowi 
muszq miec dostqp do danych 
ksiqgowych, ale nie potrzebny im jest 
dostqp do Internetu albo nie muszq 
uzywac drukarek w dziale marketings 
Zatem poprawny dostqp nie jest 
zapewniony dla kazdego indywidualnego 
uzytkownika z osobna. Raczej mozemy 
mowid o dostqpie dla Grupy Ksiqgowych 
jako calosci. Kazdy uzytkownik w 
ksiqgowosci ma zatem dostqp do 
koniecznych danych, ale do niczego 
wiqcej. 

W Windows NT wszyscy uzytkownicy majq 
automatycznie petny dostqp (Full Access] 
do zasobdw sieci. Sposob zabezpieczenia 
danych nie polega na tropieniu obecnosci 
kazdego uzytkownika w zasobach, ale 
raczej na ustawieniu swobody i poziomu 
dostqpu dla niektorych tylko 
uzytkownikow lub calych grup (z 
wylqczeniem innych). Nie ma wiqc 
znaczenia, do czego ma dostqp FranekX, 
jesli nie ma on dostqpu do mojej bazy SQL. 
Administrator zasobdw sieci moze 
doktadnie kontrolowac, kto ma dostqp do 
wybranego obszaru danych Cza pomocq 
Listy Kontroli Dostqpu - Access Control 
List]. Tak wtasnie wyglqda sposob na 
bezpieczenstwo danych w zasobach sieci 
wedlug Windows NT. 

Windows NT moze bye uzywany jako 
single domain, single master domain, 
multiple master domain i complete trust. 
W single domain jedna domena kontroluje 
wszystkie konta i zasoby uzytkownika. 
Baza danych domeny single master 
pozwala domenie gtownej na 
kontrolowanie kont uzytkownikow, 
podezas gdy domeny zasobdw kontrolujq 

zasoby i to, kto ma dostqp do danych w 
nich zawartych. Relacje zaufania sq tego 
nieodlqcznym elementem. Domeny 
zasobdw ufajq domenie gldwnej na 
„jednokierunkowej drodze zaufania”. W 
drugq stronq mechanizm nie dziala: 
domena gldwna nie ufa domenom 
zasobdw. Pamiqtajmy, ze wszystkie 
zasoby uzytkownikow sq archiwizowane w 
domenie gldwnej Czyli jest bezpiecznie. 

Ograniczeniem pojedynezej domeny 
gldwnej jest baza danych kont domeny 
gldwnej. Pojemnosc kont w domenie 
gldwnej nie moze bye wiqksza niz 40 Mb, 
Konto uzytkownika wynosi 1 Kb, a konto 
komputera - 0,5 Kb. Konto grupy jest 
rowne 4 Kb. Prawdopodobnie nie bqdzie 
wiqcej niz 20 grup, ale nie moze bye 
wiqcej niz 26 000 uzytkownikow i kont 
komputera. Wiele korporaeji uzywajqcych 
sieci NT ma setki tysiqcy uzytkownikow. 

Multiple Master Domain przezwyciqza 
ograniczenia ilosci kont domeny. Kilka 
domen glownych kontroluje konta 
uzytkownikow a kazda domena gldwna ufa 
pozostalym domenom w sposob tym 
razem dwukierunkowy. Domeny zasobdw 
ufajq domenom glownym tylko w jednym 
kierunku, Dla kazdej liezby 26 000 
uzytkownikow i kont komputerow 
potrzebna jest jedna domena gldwna. 

Complete Trust posiada wszystkie domeny 
z kontami uzytkownikow i zasobami, ktore 
ufajq sobie w obu kierunkach, To jest 
najrzadziej spotykany i najmniej bezpieczny 
model. 

Kolejna, ostatnia juz, bardzo istotna 
cecha Windows NT to Remote Access 
Server (RAS]. Posiadajqc wazne konto 
uzytkownika, konto komputera i zgodq 
RAS, klient NT moze wybrac numer 
Serwera NT z odleglego miejsca poprzez 
zwyczajnq liniq telefonicznq. 
Bezpieczenstwo moze bye skonfigurowane 
poprzez ustawienie dostqpu call-back. 
Jesli klient jest staejq roboczq NT, caly 
RAS bqdzie uzywal protokolu Microsoft 
Challenge Handshake Authentication 
Protocol albo MS Chap. Ma to na celu 
zabezpieczenie przed dekodowaniem 
informaeji przez niepowolanych do tego 
uzytkownikow. 

• Specj&lne dodatkf do Serwera NT- 
Internet Information Serwer i Site Serwer 

Kiedy Bill Gates po raz pierwszy 
opublikowat swojq autobiografiq pt: Droga 
Naprzdd (The Road Ahead], wcale nie 
pisal o Internecie. To byla raczej wizja 
biura, w ktdrym nie ma papieru. Szybko 
jednak dopisaf do zyciorysu poprawkq, 
ktora zawierala rolq Internetu w ludzkim 
rozwoju. Tak wtasnie rozwinql siq 
Windows NT (na zyezenie Billa). Windows 
NT 4.0 zostal wypuszczony w 1996 roku, 
ale nie zawieral jeszcze Serwera 
Informaeji Internetowej. Taka aplikaeja 
pojawila siq w 1997r, Pozwala ona na 

stosowanie programu do uzytku w 
charakterze Serwera. Tak wiqc dostawca 
ISP (Internet Service Provider] moze 
uzywac Serwera NT zamiast Unixa do 
zastosowan typu dial-in. Z adresami IP 
dostarezonymi przez Internic, moze 
odwiedzic jakqs stronq, uzywajqc serwera 
Internet Information na Serwerze 
Windows NT. Strona internetowa moze 
bye stworzona przy pomocy Microsoft 
front Page albo jakiegos innego zestawu 
aplikaeji HTML/Java, Do programowania 
internetowego przewidziano Dynamic 
HTML, Active X i Visual J++ (wersja 
Javy stworzona przez Microsoft]. Zatem 
Windows NT zapewnia pracq w relacji 
klient/serwer na bardzo popularnej 
platformie (Windows NT, ktory wyglqda 
jak Windows 95, co czyni pracq bardziej 
wygodnq dla przeciqtnego uzytkownika). 

Za pomocq licznych firm specjalizujqcych 
siq w rozwijaniu bezpiecznych sposobdw 
wykonywania operaeji finansowych przez 
Internet, Microsoft Site Server przeciera 
sciezki handlu drogq internetowq. 

Firmq, ktora moze bye uznana za pioniera 
handlu przez Internet jest Eddie Bauer, 
ktory sprzedaje ubrania. Eddie Bauer 
nasladuje katalogi Seara, z tq roznicq, ze 
tu Internet sam stuzy za katalog. 
Towarow nie mozna przesytac liniq 
telefonicznq, ale zamowienia czy platnosci 
- jak najbardziej. Tak oto handel staje siq 
bardziej wydajny. 

Microsoft Site Server wykorzystuje dwa 
standardy placenia za pomocq Internetu: 
jeden to Bezpieczna Transakcja 
Elektroniczna (Secure Electronic 
Transaction - SET) i Secure Socket Layer 
(SSL) uzywany do przeprowadzania 
bezpiecznych operaeji finansowych 
pomiqdzy bankami oraz instytuejami 
finansowymi albo miqdzy klientami i 
sprzedajqcymi. Do sprawdzania 
autentycznosci kart kredytowych 
wykorzystuje siq Cybercash, 
Cybercharge, Tellan Software, Inc oraz 
Pylinx Corporation. 

Kiedy wchodzisz do Internetu, wiele stron 
internetowych zapisuje informaeje na Twoj 
temat i nawet zapisuje informaeje o Tobie 
na Twoim komputerze. „Ciasteczka" to 
informaeje, ktore sq „wkladane" do 
twojego komputera. Kiedy wchodzisz na 
stronq, ona czyta Twoje ciasteczka i 
zapisuje, ktore strony odwiedziles. W ten 
sposob sprawdzajq, co lubisz i co Ciq 
interesuje. To pomaga w przygotowaniu 
odpowiedniej reklamy, Kiedys KGB 
zbieralo informaeje o obywatelach, zeby 
dowiedziec siq, czy mogq bye grozni dla 
ustroju. Dzisiaj w podobny trochq sposob 
korporaeje gromadzq dane o nas, zeby 
pozniej latwiej nam cos sprzedac. 
Microsoft Site Server robi dokladnie to, o 
czym tu pisalem, Specjalna aplikaeja 
sprawdza, ilu uzytkownikow zajrzalo na 
stronq, jak dlugo tarn zabawilo, gdzie 
klienci zajrzeli, a gdzie nie albo jakie inne 

strony przejrzeli. Daleka droga dzieli nas 
od antycznych Fenicjan, ale w gruncie 
rzeezy chodzi o dokladnie to samo, 

• The Microsoft Certified System 
Engineer (MCSE) czyli jak korzystac z 
dobrodziejstw Internetu 

Jak ten rozwoj w technologii i globalnym 
handlu ma siq do Ciebie, entuzjasty 
komputerowego? Wysluzenie sobie MCSE 
jest sposobem na udowodnienie, ze 
zdobyles solidne podstawy wiedzy o 
technologii Microsoftu. Zeby otrzymac 
tytul MCSE, trzeba przejsc przez szedc 
testow. Cztery z nich to podstawowe 
egzaminy. Sq to: Windows NT 
Workstation, (lub Windows 95), Windows 
NT Server, Podstawy Sieci (Networking 
Essentials) i NT Server w 
przedsiqbiorstwie. Kiedy przejdzie siq 
przez te cztery testy, trzeba dorzucic 
jeszcze dwa dodatkowe. Mogq to bye dwa 
dowolne z tej listy: Administrowanie 
Serwerem SQL, Internet Information 
Server, System Management Server, 
Exchange Server i SNA. Zeby przejsc 
przez te wszystkie testy, trzeba 
konieeznie (mozecie mi wierzyc na slowo) 
skorzystac z oprogramowania 
Transcender prep test albo dobrych 
ksiqzek na temat tych technologii, ale 
tylko takich, ktore napisano z myslq o 
egzaminach MCSE. Tytul musi miec gdzies 
ten skrot w sobie. Wydawcami ksiqzek 
MCSE sq Sybex, New Riders i QUE. Testy 
Transcender mozna zamdwic na stronie 
WWW.transcender.com (to dobry 
przyktad na dzialanie systemu, tak przy 
okazji). 

Niezle byloby tez miec parq komputerow 
polqczonych wedtug opisanych powyzej 
wskazowek i trochq sobie na nich 
poewiezye. Arystoteles zwykt mawiac, ze 
uezymy siq przez dzialanie i to jest 
rzeczywiscie prawda w tym przypadku. 
Nawet jesli nie ma wsrod was ekspertow 
od Windows NT, po prostu kupcie te 
ksiqzki i programy, zdobqdzcie komputery 
(upewnijeie siq, ze komputery i ich 
komponenty sq na liscie HCL lub 
Hardware Compatibility). Zainstalujcie 
soft sami i czytajcie ksiqzki wyjasniajqce 
wszystko. Bqdzcie uparci, nie mozesz 
niczego zniszczyc, jesli to Twdj komputer. 
Jedna rada: wybierzeie system partycji 
FAT zamiast NTFS. Bardzo trudno 
wymazac partycje NTFS. 

To jest kierunek, w ktdrym warto isc, moi 
drodzy Czytelnicy ze Wschodniej Europy. 
Dotqczcie do miqdzynarodowej elity 
specjalistow komputerowych. Ja sam 
probujq to zrobic ze wszystkich sil. 
Skompletowalem juz podstawowe 
podrqczniki do MCSE i teraz wlasnie 
przygotowujq siq do egzaminu z Internet 
Information Server. Robiq to sam, bez 
szkot i kursdw - po prostu ksiqzki QUE i 
programy testowe Transcender. 0 ile 
dobrze rozumiem sytuacjq, starezy roboty 
dla nas wszystkich. Powodzenia! 
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Test sprz^tu 

MCE LOSIC - SyLPHID 128 
K&rta lipmy AVAIUCE LOGIC: ALG2564/2512G, Mm olrzymatem do testdw nie stanowi 

Mm rowelacji. Jest to zwykta korto 20 zgodna zo stendarteio VESA 1.2 oporto no 

inagisM PCI. Do zostawu dolpczona jest plyta CD, no ktdrej znajdujq sip drivery do 

iiostpulecycksystemllw opsrocyjnyck: OS/2, Windows 85, Windows HIT 3.51 i NT 

4.0, epIlkOBji: Windows 3.1, AutoCod 12 i 13 oroz Autodesk 30 Studio (driver dla 

AiiteCod 12130 Studio instalowany tylko w Dosie jako RCPflDI i tylko w trybach 10/ 

256 kelorowych), a takze Xing MPEG Player w wersji dla Wiodows 3.1 i Wiodows 

D5/1UT. Wszystkie drivery oraz instrukcje instalacji zaworte oa plycie CD so w jpzyku 

8nglelsklni lob opcjonalnie w... koreanskim. Niatrudno wipe zgadnpfi, gdzie zostala 

Jimi Hardware 

Mi 
Iodel testowany wyposazony byl w 2 

MB pami^ci DRAM 50 ns, z 
mozliwosciq rozbudowy do 4 MB. W 
systemie Windows 95 i NT karta 

oferuje tryby pracy: 640x480 i 800x600 z 
liezbq kolorow od 256 do 16,7 min (8 bit, 16bit, 

24bit) i cz?stotliwosciq odswiezania ekranu do 
120 Hz; 1024x768 z maksymalnq liezba 64k 
kolorow (1Gbit] i cz?stotliwosciq odswiezania 

ekranu do 100 Hz oraz 1200x1024 256 
kolordw 60Hz. Instalacja w systemie nie sprawia 
wi?kszych klopotdw, a sama karta wspdlpracuje 

z Direct X i jest przyzwoicie szybka 

(umozliwia wlqczenie sprz?towej 

akceleracji dla DirectDraw). Niezle 
radzi sobie takze z odtwarzaniem 

pelnoekranowych MPEG'ow. Przy 

rozdzielczosciach obrazu 640x4B0 

256, 64k, 16,7 min kolorow i 
000x600 256. 64k kolorow sredni 
rezultat pr?dkosci odtwarzania 
wyniosl 55 klatek/sekund? (przy 

czym nigdy nie byl nizszy od 54,4 k/ 

s).W trybach 000x600 16,7mln 
kolorow i wyzszyeh odtwarzanie na 

pelnym ekranie nie bylo mozliwe. 

Karta, poza wyjdciem na monitor i 
zlqczem „ Feature Connector" (dla ktorego to 
sam nigdy nie znalazlem zadnego zastosowania), 
nie posiada innych wejsc/wyjsc. Ogolnie ten 
model Avance Logic nie rozni si? pod wzgl?dem 
zastosowania od np. karty S3 64V+, jedynie 

jest od niej znaeznie szybszy. Na marginesie 
dodam jeszcze kilka slow o pr?dkosci przesylu z 

pami?ci karty na ekran. Testowalem tryby VESA 
i 13h. Wyniki dla przesylania 8bit i 16bit danych 

nie stawiajq tej karty powyzej przeci?tnej (13h i 
VESA 8bit: okolo 9000kB/s, 16bit: okolo 
22000kB/s). Dopiero dla 32bit przesylu robiq 
wrazenie: 13h 32bit - 74544kB/s, VESA 32bit - 
1490BBkB/s. Wi?kszosc kart graficznych w tych 

trybach nie przekraeza 45000kB/s (sq 

oczywiscie wyjqtki np: Hercules Dynamite 128/ 

video 2 MB MDRAM: okolo 95000kB/s, RIVA 
128 ) jednak sam ten fakt nie stanowi o jakosci 

karty. 

Jak wspominalem na wst?pie, Avance Logic 
SyLPHID 128 jest kartq raezej przeci?tnq,nie 
zadowoli ona wymagajqcego uzytkownika. Pewnq 
ewentualnosc dla graeza stanowi polqczenie tej 

karty z akceleratorem 3D takim jak Diamond 
Monster Samodzielnie SyLPHID 128 nie 
datrzymuje kroku takim rywalom jak Matrox 

Mystique, 3D Blaster czy Riva 128. 
■ 

Kart? do testdw dostarezyla firma Mirinae, 

http://www mirinae.com 

Monster Sound 
Obserwujpc pusttjp w technologli kart muzycznych, dochodzg do wnioaku, ze zardwno 

wlfilu v paieuloui jak i male lirmy w nieeny sposdb wykorzystujq ludzkq nlewiedzg. 

Ozteslqlki paraoialrbw oraz dumnie brzmigcych, zastrzezonych nazw tak naprawdg nie 

nie DM; o tym, co jest najwazniejsze - czyli o dzwigku. Piszqc recenzjp karty 

Monster Sound skoncentrujg sip wipe tylko na tym, go uzytkownik muze naprawdp 

wycismbzesprzplii. 
DeMescalito 

_ 

Niestety zycie to nie bajka. Po pierwsze karta 

pracuje jedynie w systemie Windows 95. 
Dost?pny emulator Soundblastera dla gier 

uruchamianych w okienku nie jest doskonaly. 

Monster Sound zostat bowiem pomyslany jako 

przystawka do karty typu Soundblaster 
obslugujqcej srodowisko Dos. Nie jest to glupie, 
chociaz kompatybilnosc z General Midi wcale by 

nie zawadzila. Caly problem w tym, ze Monster 

Sound nie jest z tej epoki, totez nie jest tez 

Dbciqzony bagazem przeszlosci, 

Jakkazdemu wiadomo, w pakiecie DirectSound 

istnieje programowe wspomaganie dzwi?ku 3D. 

Niestety obecnie nie rozpoznaje ono procesora 

karty Monster. Tak wi?c, mimo ze potencjalnie 

posiada on akceleracj? i odciqzenie procesora 

glownego, to tak naprawd? nie mozemy z tego 

skorzystac. W najblizszych miesiqcach, wraz z 

nadejsciem nowej wersji Directa, sytuaeja 

pawinna si? zmienic. Wtedy b?dzie mozna 

pohulac. Coraz wi?cej gier b?dzie obslugiwalo 

dzwi?k przestrzenny i zarazem procesor DSP 

Monster Sounda. W chwil? pdzniej gierki 

Dosowe w calosci zastqpi Windows. Wtedy 

Monster Sound niepodzielnie zapanuje (podobnie 

jak niedawno chip Voodoo). Od przyszlosci nie 

mozna uciec. Lepiej jest chyba dobic posiadanq 

kart? i zastqpid jq Monsterem, niz patrzyc na jej 

powolnq agoni? 
■ 

Kart? do testow dostarezyla firma Gen 

Computers, tel (071) 723875 

Monster Sound jest w odroznieniu od 
pospblstwa zwiastunem nowej 
generaeji. Ogromna wi?kszosd 
rozprowadzanycil na rynku kart 

muzycznych jest niezym wi?cej jak prostym, 
szumiqcym generatorem FM, czego nie zmieniq 
zadne bajery i zapewnienia o unikalnym dzwi?ku, 
Nast?pny poziom to karty wyposazone w modul 
WaveTable - prawdziwa gratka dia muzykow 
oraz graezy. Tutaj wyst?puje duze zrdznicowanie 
zardwno w cenie jak i jakodci dzwi?ku. 
Zapomnijmy i o tych kartach, gdyz zbliza si? 
nowa era dzwi?ku na Pececie: kombinaeja tego, 
co juz bylo plus dzwi?k trojwymiarowy - po 
prostu 3D. Wybierajqc kart? muzyeznq, 
pami?tajmy, ze nie kazde 3D daje prawdziwy 
dzwi?k przestrzenny. Monster Sound generuje w 

pelni profesjonalnq przestrzed d^wi?kowq. 
Opierajqc si? na informacjach od producenta, 
mog? zdradzic, ze sercem karty jest 
specjalistyczny uklad mogqcy umiejscowic w 
przestrzeni ponad 20 strumieni d2wi?ku, 
Aplikacja potrafiqca dogadac si? z Monsterem 
przekazuje do jej procesora DSP informaeje o 
tym, gdzie ma si? znajdowac dzwi?k, i on si? 
wlasnie tarn pojawia. Moze to bye na przyklad 
j?k potwora za naszymi plecami, lub furkot 
przelatujqcego nad naszymi glowami helikoptera, 
Dokladnosc odwzorowania jest wynikiem 
modelowania dzwi?ku przez wiele naturalnych 
czynnikow, ktore DSP bierze pod uwag?, Efekt, 
ktory slychac, przerasta wszystkie inne karty 
muzyezne razem wzi?te. Doskonalej jakosci 
dzwi?k po prostu otaeza sluchacza, nie 

pozostawiajqc zadnych wqtpliwosci co do 
swojego pelnokrwiStego 3D. 

Karta jest rowniez wyposazona w 2 MB 
doskonalej jakosci probek dzwi?kowych (Wave 
Table), Odsluchanie dowolnego pliku Midi otwiera 
uszy na zupelnie nowe doznania dzwi?kowe. Na 
wyjsciu dzwi?k jest pozbawiony szumdw, zas jego 
dynamika zamienia pokdj w malq sal? 

koncertowq. Poniewaz Monster nie jest 
typowq kartq, nietypowa jest rowniez 
obsluga glosnikdw odtwarzajqcych muzyk?. 
Najlepsze efekty uzyskuje si?, podtqczajqc 
do karty dobrej jakosci sluchawki. 
Wszelako taki dzwi?k nie uderzy nas 
basami po bebechach (co bardzo ceniq 
niektdrzy fani muzyki), totez dla nich 
lepszym wyjsciem jest skorzystad z 
dobrych glosnikdw. Zaleznie od tego ile 
posiadamy glosnikdw i jakie one sq, 
karta skonfiguruje si? w odpowiedni dla 
nich sposdb. Efekt 3D mozna uzyskac 
juz przy jednej parze glosnikdw, ale 
jednak dzwi?k jest umiejscowiony 
bardziej z przodu niz z tylu. Idealnym 
rozwiqzaniem sq dwie pary glosnikdw 
ustawionych w odpowiedni sposdb z 
przodu i z tylu sluchacza. Karta 
posiada do tego celu dwa specjalne 
wyjscia, Sygnal jest rozkladany 
pomi?dzy glosniki dla wywolania 
pelnego efektu 3D. Dzwi?k jak 
marzeme. 
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Poradnik hackera #8 IlQwym Roku. 2 tej okazji 

MynigdyniezaMto 
brych gierek i oby 
sigje oszukac bez 
smii, cbe cbe. Dobra, wst?p mamy z glowy, 

mozna wi?c przystqpic do pracy. 
W niniejszym wydaniu naszego 
poradnika b?d? bazowal na 

tekbcie nadesianym przez Feydusa [hi!), 
Czlowiek ten osiqgnql wysoki poziom 
wtajemniczenia w modyfikacjach stanow 
gier, wi?c z ch?ciq podepr? si? jego 
doswiadczeniami. Nawiasem mdwiqc - jesli 
macie jakies wtasne rady, tricki itp. - 
dzielcie si? nimi z innymi czytelnikami. Sam 
nie uwazam si? za eksperta w tej dziedzinie 
(a co najwyzej za srednio zaawansowanego 
amatora), wi?c z wielkq ch?ciq b?d? tu 
zamieszczal rady tych, ktorzy majq cos do 
powiedzenia i nauczenia innych, tych 
bardziej zielonych. Lojalnie ostrzegam tu, 
ze niektore rady wymagajq naprawd? 
duzego skupienia i pilnego wgryzienia si? w 
tekst - wi?c nie p?kajcie, gdy za pierwszym 
razem nie zrozumiecie nic lub bardzo 
niewiele. Praktyka czyni mistrza - 
czytajcie, probujcie realizowac to w 
praktyce, a jesli nic nie wyjdzie - 
przeczytajcie ten tekst raz jeszcze... I tak 
do skutku. 

Rozne porady na lemat grzebania: 

• Czasami gry zapisujq bajty w klasycznym 
ukladzie starszy/mlodszy (np: trylogia 
Isharow), wi?c jesli nic nie pomaga lub 
zmieniona liczba nie wynosi tyle, ile 
chciates - sprobuj na powrdt odwrocic 
bajty. Tzn. wpisujcie wartosci bez 
modyfikacji kolejnosci bajtow. Jesli w 
kalkulatorze otrzymacie np. wartosc $AA 
BB, a w save nie znajdziecie wartosci BB 
AA - wpiszcie wtedy AA BB. A nuz si? uda? 
Wprawdzie kiedys pisalem, ze ZAWSZE 
nalezy zmieniac kolejnosc bajtow w 
otrzymywanych wartosciach 
heksadecymalnych, ale Feydus znalazt kilka 
gier, gdzie np, wartosc AA BB CC DD 
nalezalo wpisac dokladanie od koiica (tu 
DD CC BB AA) a nie jako: BB AA DD CC. A 
sq to: UFO 1 i 2, Privateer, Sim Farm, 
Warcraft, Caesar 2, Rise of the Triad 
(punkty), DinoParkTycoon. Jakwidac jest 
ich na tyle duzo, ze uzyte przeze mnie 
slowo ZAWSZE jest jednak wybitnie nie na 
miejscu. Jest to przy okazji nauczka dla 
kazdego hackera - nie zawsze nalezy scidle 
trzymac si? ustalonych regul, czasem zas 
nalezy postqpic dokladnie wbrew tym 
zasadom... 

• Jezeli nie mozesz zmienid jakiejs 
wartosci, moze to bye spowodowane tym, 
ze do wartosci zostaje dodana jakas tam 

ilobc zer, tzn. na przyklad w grze Ishar II 
Posiadamy 24500 punktow doswiadezenia 
czyli szukamy 5F B4h (pami?tajqc, ze w 
Isharach jest typ starszy/mlodszy) i... nic 
nie znajdujemy, poniewaz w rzeczywistosci 
mamy 245 punktow doswiadezenia (czyli 
F5h) - po prostu gra dodala nam dwa zera. 
Jezeli wi?c zauwazysz, ze najmniejsza ilosc 
kasy, jaka Ci przybywa lub ubywa jest 
rowna np. 1000, a przedmioty sq 
drogie i majq zaokrqglonq koncowk? (np. 
355B000), to konieeznie sprawdz, czy te 
trzy zera (w tym przypadku) nie sq dodane 
jako estetyka lub ..umilenie" zycia 
grzebaeza. 

• Zdarza si?, iz w grach sq utamki, jesli 
wi?c mamy do czynienia z takq grq, to 
utamki najcz?sciej zapisuje si? tak (dla 
przyktadu mamy liczb? 5448,0778): liczba 
przed przecinkiem zapisana jest w innym 
bajeie (lub dwubajcie itd.J, a liczba po 
przecinku w innym (np: pod adresem 23Ah 
zapisane jest 5448 (48 15h), a pod 
adresem 455h zapisane jest 8778 C4A 
22h)). Nalezy wi?c szukac dwoch 
osobnych adresdw - jednego dla liczb 
calkowitych, drugiego dla ulamkow. 
Czasem sq one zapisywane w sqsiednich 
bajtach (ew. dwubajtach) - ale nie 
zawsze,.. Innq mozliwosciq jest (jak np. we 
Frontierze) zapisanie liezby ulamkowej w 
postaci calkowitej, tzn. wartosc 
5448,8778 komputer widzi jako 
54488778. Ta druga metoda nie jest zbyt 
cz?sto spotykana ale warto o niej 
pami?tac. 

• Bardzo rzadko (ale czasami) zdarza si?, 
iz dana wartosc zostaje podzielona, tzn. 
dwa bajty kasy ciqgnq tylko do 999 (E7 
03h), a nast?pne dwa osiqgajq tylko 
wartosci tysi?czne (for example), wi?c gdy 
na przyklad mamy 1256 to dwa (lub inna 
liczba bajtow) „mniejsze" bajty wynoszq 
256 (00 01 h), a dwa „wi?ksze" wynoszq 
1. A dla 35000876 dwa „mniejsze" 
wynoszq 876 a dwa wi?ksze 35000; dla 
45000, dwa „mniejszeN wynoszq 0, a dwa 
Plwi?ksze" 45 itd. Taki uklad 
zaobserwowatem przy zmianie zlota w 
Ishar II. Trudne? No to „lopatq do glowy". 
Szukajqc np. stanu kasy dla 2126 musimy 
tu znalezc ciqg bajtow, w ktdrym zapisano 
$2 (02 lub 00 02) oraz bajty, w ktorych 
zapisano wartosc $256 (00 01). Tu wi?c 
szukamy ciqgu 02 00 01 lub ew. 00 01 
02 lub 00 02 00 01 (00 01 00 02). 
Poj?li? 

• Przewaznie (aby nie napisab zawsze), 
jezeli gra przekr?ca swoj lieznik, latwo 
mozna znalezc wartosc maksymalnq 
dodatniq (i ujemnq), ktorq mozna wpisac w 
dany save. Dzi?ki temu unikniemy tak 
przykrych niespodzianek, jak np. ujemny 
stan kasy! Robi si? to w ten oto sposob: 
okresla si? maksymalnq wartosc, jakq 
mozna wpisac (np: dla dwoch bajtow - 

FFFFh (65535), dla czterech FFFFFFFFh 
(4294967295, a w kalkulatorze Dos 
Navigators b?dzie -1). Teraz dzielimy jq na 
dwa (czyli FFFFh/2=7FFFh, FFFFFFFFh/ 
2=7FFFFFFFh) i otrzymana liczba to b?dzie 
wlasnie maksymalna wartosc dodatnia 
(tzn. wpisanie wyzszej wartosci moze 
przekr?cic lieznik). Z kolei maksymalnq 
wartosc ujemnq wyznacza si? poprzez 
rdznic? maksymalnej wartosci dla wartosci 
bajtow i maksymalnej wartosci dodatniej 
oraz dodanie minusa przed wynikiem 
roznicy (dla dwoch bajtow FFFFh- 
7FFFh=8000h = 32768 => -32768). 

Uwagall! Poniewaz np. dla dwoch bajtow 
FFFFh/2 = 65535/2=32767.5 czasem 
aOOOh zaliczane jest jako +32768. Inne 
wartosci ujemne mozna uzyskac, odejmujqc 
od sumy maksymalnej wartosci bajtow plus 
1 (*) liczb? wi?kszq niz maksymalna 
wartosc dodatnia i dopisania minusa przed 
wynikiem tego dzialania (czyli dla dwoch 
bajtow: od FFFFh+1 odejmujemy liczb? > 
7FFFh). 

(*)Dodanie liezby «1» jest zwiqzane z 
utamkowym wynikiem dzielenia (patrz: 
poprzednia uwaga). Poniewaz trudno to 
tak zrozumiec bez przykladu - prosz?. Np: 
jezeli w save wpiszemy 77 98h, to liczba, 
ktora nam wyjdzie (wartosc 77 98h 
zamieniamy z powrotem na 98 77h) b?dzie 
rowna FFFFh+1-9877h = 6789h = 
26505 => -26505. Proponuj? wpisac t? 
wartosc do save'a w Dune II i sprawdzic 
czy wartosc si? zgadza (w niektorych 
wersjach gry zamiast«-»jest pulsujqcy 
bialy znaezek, a wartosc kasy przy jej 
traceniu zwi?ksza si? do 32768 i pozniej 
zmniejsza si? do zera (w miar? wytracania 
pieniqzkow oczywiscie))), 

UWAGA!!! Powyzsze obliczenia 
przeprowadzamy w ukladzie bajtow 
starszy/mlodszy! Przepraszam za takie 
zawite wyjasnienie tego zagadnienia, ale 
inaezej tego zrobic nie potrafi?. 

• Jezeli po wpisaniu w jakiejs grze 
wartosci wi?kszej niz maksymalna wartosc 
dodatnia i tak masz wartosc dodatniq (np. 
dla dwoch bajtbw po wpisaniu 7798h (w 
ukladzie starszy/mlodszy 9877h) 
otrzymujemy 39031 a nie -26504) 
oznaeza to, ze najwyzsza wartosc dodatnia 
jest rowna najwyzszej wartosci bajtow (dla 
dwoch bajtow b?dzie to FFFFh), a wartosci 
ujemnych nie ma (czyli nie musimy si? 
martwid o przekr?cenie lieznika). 

Tyle porad, a teraz pora na par? poprawek 
do gier. Dzis par? modyfikacji nadeslanych 
przez innych graezy (nie chciatbym, by 
Feydus zmonopolizowal ten kqcik ;-)). Oto 
poprawki Marka Hanko z Olsztyna k/ 
Cz?stochowy. 

•CS.C - edytujemy plik savegame.OOQ. 
Stan kasy musimy zmienic trzy razy: pod 
adesem 580 dwa razy i pod 12370 
(przetestowane do 1 min). 

•Fragile Allegiance - kasa pod AO 
(sprawdzone do 100 min). 

•Clash (wersja demo z plyty) - kasa jest 
pod 7ca80 (sprawdzone do 10 min) w 
pliku O.dat. 

•Silverball - w pliku hiscore.pin znajdz 
wartosci odpowiedzialne za wpis na hi- 
score i zmodyfikuj je wedle wlasnego 
gustu. 

•Sharkey's 3D Pool - edytukemy 
„pool.dat". Kasa jest pod adresem 230. 

•Rags of Richies - edytujemy „save001. 
spg". Kasa jest pod adresem 880 
(testowane do 15 min). 

•SimCity 2000 - szukamy pliku xxxx,sc2 
(gdzie xxx - nazwa save). Kasa jest pod 
adresem 20. 

•SimFarm - edytujemy nazwa.sfm. Kasa 
jest pod adresem 216e0 (przetestowana 
do 16 min). 

•Speedway Manager'96 - edytujemy 
p2_1.sav. Kasa jest pod 140 
(przetestowane do 1 min). 

A to poprawki Bubby. 

•FI5 Strike Eagle III. Wchodzimy do pliku 
Roster, odnajdujemy tam swojq ksywk? 
32 komorki dalej zaczynajq si? stopnie 
wojskowe (wartosci od 00 do 04), W 33 
komorce sq medale (siedem kolejnych 
komorek, w kazdq mozna wpisac 01). W 
58 komorce jest ilosc punktow (nie 
przekraczac wartosci 100.000!) 

•Caesar 2 - kasa: 329E0, populacja 
329EC (oplaca si? podwyzszac tylko w 
miesiqcu rozliczen, bo po uptywie miesiqca 
zostanie przywrbcona poprzednia 
wartosc), 

Czytelnik o xywee Mialki nadeslal poprawki 
do gry Autka: wszystko jest w pliku 
uruchamiajqcym gr? pod adresem 0030. 
Catq lini? zamieniamy na FFFF (ltd.) a 
ostatni bajt tej linii na 03. 

Draco 

Ps. Znajdziecie tez dla siebie cos w 
katalogu Bonus/hacker na CD. Ajuz 
wkrotce - program do nauki grzebania w 
save'ach! 
Ps2. Przypominam, ze zapis liezby np. 
05Ah oznaeza to samo, co $05A. Przy 
stosowaniu kalkulatora w DN cyfry w 
heksach MUSZAbyd poprzedzone 
symbolem $. 



Itajakis problem, cbeeszcos liupic, 
sprzedac, wymienic, m\m koniaktz 
innym lanaini • napisz (na karlkach 
potzlBwifcb!). Ziiasz odpowiedZ no jakis 
problem lez napisz in czpclicnsz)- 
zyskasz BiawefwdzipRasfiOiiie 

lylkfl...). 

Mam problem 

Nie wiem, co si? stato, bez dyskietki 

systemowej nie mog? odpalic 

komputera. Jesli dyskietki 

systemowej nie ma w stacji, pojawia 

si? napis: „Non system disk or disk 

error. Please replace and press any 

key when ready". Prosz? o pomoc. 

tukasz z Warszawy. 

Hm, sprobuj tak: wfoz dyskietki? 

systemowq do nappdu [juz po 

uruchomieniu system uJ i wpisz (bpdqc 

w DOS), w linii komend: „sys A: C:" 

(naturalnie bez cudzysiowowl Jesli nie 

pomoze - coz, pewnie trzeba bpdzie 

reinstalowac system. Sprawdz tez 

przy okazji w BlOSie, czy nie masz 
przypadkiem ustawionego bootowania 

komputera na A:. 

Jak wywotac procedur? formatowania 

dysku C w Turbo Pascalu? 

Bloodman. 

Polecamy ksigzkp p. Marciniaka 

JurboPascal 7.011 - sorry, nie mozemy 

zmieniac tego dzialu w poradnik dla 

programistow... 

W Tomb Raider jestem na poziomie 

Palace Midas i nie wiem, co dalej. 

Posiadam Scion i 3 olowiane cegty 

(lead bar). Wchodz? do 4 
pomieszczenia, wktadam cegt?, a ona 

mowi „no". 
Tomasz Lab?dzki, Czarnkow. 

CO MAM JESZCZE ZROBIC W KING 

QUEST 1: mam juz dagger, note, 

pouch of diamonds, gold egg, fiddle, 

carrot, magic ring, sceptre, shield, 

walnut. Uciutatem juz 75 pkt. 

GLOOT tjanusz@euro.net.pl] 

Poszukuj? solucji do LBA. 

Frog, Tychy. 

Jesii do dwojki - no to masz w tym i 

poprzednim numerze 

Spnzedam 

Komputer P-150, 16 Mb Ram, 

monitor Samsung 14" kolor, Cdx4, 

FDD 3,5", SB16 Wave 3D, SVGA S3 

Virge 2/4 Mb DX, bogate 
oprogramowanie i gry, gwarancja. 

Cena: 4100 zt. 
Piotr Maselkowski, Powst, SI, 166/39, 
53-139 Wroclaw. 

Gry: Blue Force , Ringworld, Red Baron 
+ A10 Tank Killer, The Magic Death - 

po 25 zt/szt. CDA 7/96-10 zt, CD 
Magazyn 6/96 - 15 zt, CD Magazyn 2, 
3 - po 12 zt, Primal Rage - 75 zt, 

Warriors - 70 zt, Inca (2 CD) - 20 zt. 

Leszek Lach, Kozielska 18, 47-411 
Rudnik. 

Gry: Ace Ventura PL (nie 
rozpakowana) - 107 zt lub zamieni? na 

gry do PSX. W cen? wliczona 
przesytka. CDA 1-17 (z CD) lub 
zamieni? na Playstation Magazyn z CD. 

tukasz tugowski, Chmielna 8, 08-110 
Siedlce, tel. [0-25) 43-53-75 [po 
18.00], 

Windows 3.11 for Workgroups (10 

dyskietek) -110 zt. Turbo Pascal 5.0 

(1 dysk) - 35 zt, TAG (1 dysk) -18 zt. 

MPST (1 dysk) - 6 zt. Dyskietkowq 

wersj? gry Apache - 6 zt, MKS Vir 

3.34 i 3.35 (1 dysk) - 20 zt. SEA (1 

dysk) - 20 zl. Gry: Grand Prix, Test 

Drive, Blackout (na dyskietkach) - 

12 zt. DOS Navigator (2 dyskietki) - 

50 zt. Przy zakupie co najmniej 3 

pragramow ponosz? koszta wysytki. 

Cezary Kowalski, Podrudzie 27, 05-300 
Minsk Maz. 

Gr? XS, tanio (cena do uzgodnienia). 

Piotr Prystupa, Niepodlegtosci 94/1, 
43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. (0- 
32) 2154B-20. 

Booster systemu karcianego Net 

Runner - 9 zt. Gambler CD 6/97 - 7 

zt, PC Shareware 7-8/97 - 7 zt. CDA 

7/96, 5-10/97 (z kompaktami) - po 10 

zt/szt. + koszta przesytki. 
Tadeusz Strzelecki, Nowice 37, 58-140 
Jaworzyna SI. 

Gry: SimFarm i A-Train - po 35 zl. 

Joanna Olszak, M. Konopnickiej 4/41, 
85-124 Bydgoszcz, tel. [052] 71-58- 
66. 

Procesor Pentium 75 Mhz (z 

coolerem) za 160 zt. Pentium P-166 

za 460 zt (gwarancja, obudowa 

ceramiczna). 
Andrzej Gorecki, Ociesowa 52/7, 59- 
320 Polkowice, tel. [072) 0 456 486. 

Gr? Neverhood (130 zt) lub wymieni? 

na Toanstruck. 
Kamil Kasprzak, Gluszczyzna 53, 20- 
388 Lublin 6. 

Drukark? Panasonic 9-igiet - 200 zt. 

Ptyt? gtownq 486DX4 100 Mhz + 

procesor - za 250 zt. Kart? graficznq 

Cirrus Logic za 90 zt. 
Jacek, tel. (0-61) 862-66-42. 

Gry; Redneck Rampage, Conquest 

Earth, Moto Racer, Carmageddon - po 

80 zt/szt. 
Marcin Muras, Sikorskiego 5/47, 95- 
015 Gtowno, tel. (042) 192-215. 

Gazety o Nintendo po 10 zt/szt. 

Zasilacz i akumulator do GB za 70 zt. 

Gry: Destruction Derby, 

Polanie,Euro’96 - po 50 zt, Extreme 

Games - 60 zt, Carmageddon - 70 zt, 

Red Alert -100 zt. 
Tomek, Orzegowska 78/6, 41-907 
Bytom, Tel. [032] 81-53-40. 

Kupi^ 

Gry: Liga Polska Menager'95 - 35 zt, 

Premier Menager 3 - 40 zt. 

Leszek Lach, Kozielska 18, 47-411 
Rudnik. 

Nawi^z? kontakt 

Z grupq poszukujqcq muzyka. Przyslij 

dysk, odpowiedz gwarantowana. 

Friendship rules! 
Piotr „Pejot" J?drusiak, Lelewela 6/58, 
38-400 Krosno. 

Z posiadaczami gier: Liga Polska 

Menager'95 i Premier Menager 3 
oraz innych symulatorow pitkarskich 

na PC. 
Leszek Lach, Kozielska 18, 47-411 
Rudnik. 

Z osobami lubiqcymi przygodowki, 

mordobicia, strategic, wyscigi. 

Marcin Rytel, Katowicka 6, 42-204 
Herby. 

Poczqtkujqcy muzyk (moduty w 
debiutach w pazdziernikawym CDA) 

poszukuje kontaktow. 

Marek - 0$A, III. Tuwima 30/5. 59-336 
Lubin. 

Forum 

Poszukuj? pakerow plikow 
wykonywalnych (np. Pklite, Lzexe) we 
wszystkich wersjach oraz 
zabezpieczane plikow Exe i Com [np. 

Sodom System Protector, Exe/Com 

Protect itp.) W zamian inne 

sharewareowe programy. 

Leszek Lach, Kozielska 10, 47-411 
Rudnik, 

Klub PC SKY HARD DISK zaprasza 

zainteresowanych. Tipsy, opisy, 

pomoce w grach i programach, 

klubowa gazetka. Dysk 3,5" + 

znaczek = nagrany dysk + gazetka. 

Marek Figielski, Plac Grunwaldu 10a/6. 
14-500 Braniewo. 

Action Reaction 

Tomb Raider (11/97). 
Nalezy otworzyc pozostale wrota. Na 

nich znajdujp sip rysunki 
przedstawiajqce ustawienia dzwigni 

potrzebne do ich otwarcia. 

Lukasz „Kubusiol" Kubski, Trzemeszno. 

Sam'n'Max Hit the Road (6/97) 

Po przejsciu przez lustro przeigcz lewg 

dzwignip. Zmiana biegundw 
magnetycznych dopasuje twe gabaryty 

do czerwonych drzwi. 

GLOOT [janusz@euro.net.pl] 

7 Dni i Nocy (6/97) 
Pierwszego dnia wez maiy srebrny 

kluczyk z recepcji. Dziewczynp (drugi 

dzien) znajdziesz w pokoju nr l 
GLOOT [janusz@euro. net.pl] 

Regulamin 

1. Anonse do tego dziatu wysylamy 

tylko i wytqcznie na kartkach 

pocztowych (listy nie sq 

uwzgl?dniane!). U gory piszemy 
DRUKOWANYMI literami nazw? 

dziatu. 
2. Oferty b?dq zamieszczane w 
kolejnosct nadestanych zgtoszen. 

3. Wysytajqc anons do rubryki Kupi?/ 

jSprzadam/Zamtem? oraz Nawiqz? 

Kontakt* nafezy podac swo) adres lub 

numer telefonu, ktory zostanie 

wydrukowany wraz z anonsem. Jeili 

oferujecie co£ do sprzedazy - 

podawajcie proponowanq cen?! 

4. Nie b?dq zamieszczane ogtoszenia 

zawlerajqce oferty handlu hurtowego 

j sprzedazy/kupna/wymlany pirackiego 

softu. 
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do 

skrotow, przeredagowywania 

anonsdw i odrzucania otert me 

speiniajqcych warunkdw powyzszcgo 

regulaminu. 

S. Redakcja nie ponosi 
Qdpowiedziatnosd za tresc ogtoszeft i 

^ynikte t nich skutki, 

Numer 01/98 
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wiad z Sidem Meierem 
Sid Meier - krotka notka biograficzna 

Czlowiek uznewany za jednep i 

prawdHiwyeh pianierdw w dziedzinie 
projektowania gier kamputeroyvycfi 
Ms na swotm koncie praktycznie kazdq 
wainiejszq nagrod? przemyslu 
rozrywkowego, Wystarczy kr6tki rzut 
oka na jega karier? aewodowq, by 
stwierdzifi, ze oto mamy do czynienia z 
postaciq kultowq. 
W1992 r. Sid rszam i bylym pilotem 
Ozikim Bitlem (Steeleyem) zalozyt 
MicroProse Software, jednq z 
pierwszycb firm prodirkujqcych 
wysokiej jakoSci gry tF-15 Strike 
Eagle, Silent Service i Pirates), 
Wszystkie produkcje, kttire wyszly 
spod jego r?ki zysksiy sobie slew? i 
uznanie graczy. Do serif hltdw Sida 

naiezy zsliczyd rdwniez: MS Stealth 
Fighter, Railroad Tycoon. Cywilizacj? i 
Magic; The Gathering. 
Obecnie precuje we wiasnej firmie 
firaxis Games* ktrira state si? nowym 
centrum komputerowych przebojdw. 

Spytajcie najlepszycli projeklanlow, 

koyo najhardzisj podziwiajg, a 

przpszczam, ze wielu i nich odpowie 

„Sida Meiepa", Pasmo jego sukcesdw 

jest nieprawdopodobne, odCpIiizacji 

do Railroad Tycoon. Topaz w eowej 

firmie Firasis wespof ze sfapymi 

kumplami zakonczyl peace nad swojq 

najnowszi) gep • Getlysliui'giem. 

• Brenda/CD-Action; 

Kiedy ostatnim razem rozmawiatam z 

tobq, Getysburg byt ciqgle jeszcze 

trzymany za zamkni?tymi drzwiami pod 

kluczem. Czy teraz mozesz juz uchylic 

rqbka tajemnicy ? 

Sid Meier/Firaxis Games: 

Gra jest juz gotowa i nie ma juz 

tajemnic. To jest taktyczna gra akcji. 

Dotyczy ona bitwy po Gettysburgiem. 

Ma swojq dose dfugq historic. Wojna 

secesyjna jest to temat, ktorym 

pasjonuj? si? juz od dtuzszego czasu i 

wydaje mi si?, ze inni ludzie zwiqzani z 

grami majq podobne podejscie do 

niego. Wlasciwie to zaczqtem 

projektowanie cos okoto trzech czy 

nawet czterech gier o tej wojnie, ale 

zadna z nich nie wychodzila w taki 

sposob, jakiego bym sobie zyczyt. 

Dlatego zadna z nich nigdy nie zostata 

wydana. 

CDA: 

No wlasnie! Wiem, ze chodzita za tobq 

mysl o grze lpsecesyjnej" przez dfuzszy 

czas. 

Sid; 
To prawda. Pracowalem nad niq, ale 

nigdy nie potrafitem znalezc takich 

rozwiqzan, ktore uchwycilyby moje 

wyobrazenia o bitwach z tego okresu. 

Pierwszym problemem bylo ustalenie, 

na czym wfasciwie nalezafoby si? 

skupic. Jest petno interesujqcych 

rzeezy. Sq na przyktad same bitwy, sq 

wszystkie te manewry, ktore 

prowadzq do bitwy i w koncu jest cala 

strategia prowadzenia wojny, bycia 

Lincolnem i podejmowania tych 

wszystkich trudnych decyzji. Chyba 

cz?sciowo problemem moim byto 

zadecydowanie, na czym skupic siq 

przede wszystkim. Ciqgle chcialem 

robic par? rzeezy naraz w tej grze i to 

nie bylo wcale zabawne. Klopot polegal 

na tym, ze probujqc angazowac si? w 

jedno zagadnienie, mosialem zajmowac 

si? czyms innym, co jednak wynikato z 
tego wczesniejszego wlasnie. I wtedy, 

zanim konczylem to drugie, nie 

pami?talem juz, co chcialem osiqgnqc 

w tej pierwszej kwestii. Wi?c nadmiar 
byl moim glownym problemem. 

CDA: 

I na szcz?scie masz juz za sobq te 

wszystkie klopoty... 

Sid: 

No coz, kiedy zaczqlem ten projekt na 

nowo w zeszlym roku, zadecydowalem, 

ze sprawa pola bitwy bardzo 

uporzqdkuje i wyczysci t? gr?. 

Obecnie, w czasach tych wszystkich 

wysokich rozdzielczosci i pot?znych 

maszyn, moglem w koncu zrobic taki 

rodzaj gry, na jakim mniej wi?cej mi 

zalezalo. Dzi?ki temu uzyskalem efekt 
prawdziwych olowianych zolnierzykow: 

prawie realnych zolnierzy 

maszerujqcych mi?dzy bardzo 

realistyeznymi drzewami wokol pola 

bitwy. Wykonujq te wszystkie 

prawdziwe nuchy, ustawiajq si? w 

formaeje i palq z dziaf w taki wlasnie 

sposob, jaki mali chlopcy lubiq 
najbardziej i jaki sobie kazdy chlopiec 

wyobraza. Istnieje pewna ksiqzka, 

dostalem jq od mojego ojea kiedy 

mialem osiem lat, ktora tak wlasnie 

przdstawia Wojn? Secesyjnq. Bardzo 

mnie zaszokowaty mapy w tej ksiqzce, 

ktos pi?knie je namalowal. Chociaz to 

nie sq wcale mapy: sq dokladne, ale 

widac na nich wszystkich zolnierzy 

maszerujqcych i biegnqcych do ataku. 

To ta ksiqzeczka pomogfa mi wyobrazic 

sobi? t? slynnq wojn?. Chcialem 

uchwycic w mojej grze to, czego 

nauezytem si? z tej ksiqzki. W kazdej 

grze probuj? znalezc wtasciwe 

podejscie. To nie jest tak, ze zabieram 

si? za jakqs gr? i mowi? sobie: Jeraz 

robi? strategi? opartq na turach, to 

niech b?dzie oparta na turach” albo 

„teraz czas na akcj? w czasie 

rzeczywistym” czy tez „kolej na role- 

playa". Tak naprawd? to temat sam 

determinuje sposob przedstawienia 
gry. tapiesz cos i wtedy wyobrazasz 

sobie, co mogloby bye fajnego albo 

zabawnego w tym temacie. Pozniej 

szukasz sposobu, zeby przekazac ten 

sam temat graezowi. 

Brenda: Wyglqda na to, ze post?pujesz 

odwrotnie do wszystkich firm 

produkujqcych gry, Normalnie kazdy 

mowi: „Potrzebna nam gra akcji. Jak 

jq zrobimy?” 

Sid: 

.dobra, poszukajmy tematu!” 

CDA: 

Ty mowisz: „Mam temat. Jaki rodzaj 

gry z tego wyjdzie?" 

Sid: 

Dokladnie tak. Kiedy robilem 
Cywilizacj?, popatrzylem na spraw? i 

postanowilem: ..Chc?, zeby ta gra 

obejmowala spory kawal czasu i 

naprawd? chcialbym, zeby byla o 

budowaniu czegos, planowaniu i 

wprawianiu tego w ruch”. Tury 

nadawaly si? swietnie do osiqgni?cia 

tego zamierzenia, poniewaz pozwalaly 

graezowi skupiac uwag? tylko na 

wybranych elementach i utrzymywac 

jego wlasne tempo gry. Dzi?ki temu 

zasady byly bardzo proste i latwe do 

przewidzenia. Zatem budynki w twojej 

cywilizacji byly latwe do zrozumienia, 

ale zabawa polegala na skladaniu ich 

na wiele roznych, interesujqcych 

sposobow. Kiedy zas popatrzylem na 

Wojn? Secesyjnq i kilka programow, 

ktore o niej cos tarn mowiq [z moich 

poprzednich doswiadzczen), 

wymyslilem, ze jedynym sposobem na 

sprawiedliwe potraktowanie tematu 

powinna bye gra real-time. Cz?sciq 

bitwy jest jej nieprzewidywalnosc, 

bycie pod presjq czasu i konieeznose 

podejmowania szybkich decyzji. Takie 

rzeezy zdarzajq si? tylko w swiecie 

czasu rzeczywistego. Moje 

zmartwienie jednak polegalo na tym, 

ze juz probowalem czegos w tym 

stylu, ze wszystkimi elementami 

dziejqcymi si? naraz. W akcjach czasu 

rzeczywistego istnieje problem 

narzucajqcy uczucie, ze my 

kontrolujemy to, co si? dzieje w 

opozycji do „co si? dzieje" 

kontrolujqcego nas samych. 

CDA: 

To prawdziwe zmartwienie dla 

projektantow RTS-ow. 

Sid: 

No tak, Wlozylismy sporo pracy w 

ten produkt, w stworzenie interfejsu. 

Rozwin?lismy sposob uzyskiwania 

informaeji z gry i przekazywania 

twoich rozkazow, ktore moglyby 

zaradzic rodzqcym si? problemom. 

Dzi?ki temu mamy gr? reagujqcq na 

nasze posuni?cia. To bylo prawdziwe 

wyzwanie i teraz rozumiem, dlaczego 

wszystkie gry rozgrywajqce si? w 

czasie rzeczywistym sq albo za swiata 

fantasy, albo wymyslone. Nie mam 
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nic zlego na mysli, ale tematy s? 

realizowane w taki sposob, ze mog? 

pracowac tylko w czasie 

rzeczywistym. To znaczy Warcraft 

jest naprawd? wspaniat? gr? i bardzo 

lubi? w ni? grac, ale wszystko w niej 

jest tak zaprojektowane, zeby nic nie 

bylo zbyt skomplikowane do rozgrywki 

w czasie rzeczywistym. Wiesz, nikt 

nie nazwalby tego realistycznym 

produktem. To jest rzeczywiscie 

pierwszy przypadek, zeby ktos 

intresowat si? prawdziwym 

historycznym problemem, tematem z 

zycia wzi?tym i znobit z tego gr? w 

czasie rzeczywistym. Mysl? wi?c, ze 

sprawa polega na tymp aby gracz nie 

miat wrazenia, ze nie kontroluje gry 

lub, ze gra sama prowadzi rozgrywk? 

za niego. Wierz?, ze znaleflismy 

swietne rozwi?zanie. To bylo jedno z 

najwi?kszych wyzwan w Gettysburgu. 

Powaznie. Reszta sama si? jakos 

utozyta. Bardzo mnie interesuje Wojna 

Secesyjna i chyba wi?kszosc ludzi ma 

jakies blade o niej poj?cie. Zawsze 

staram si?, by moje gry nie byty dla 

ekspertow w jakiejs dziedzinie, ale dla 

kogos, kto wie tylko troch? i chcialby 

to jakos w grze wykorzystad. Dla 

mnie tak? grq, ktdra umozliwia 

graczowi realizacj? tych pragnien jest 

wlasnie Gettysburg. Nie wymaga one 

od ciebie, zebys byta ekspertem od 

Wojny Secesyjnej, a grafika isposob 

przedstawienia prawie same nauczaj? 

wszystkiego. 

CDA: 
Pod tym wzgl?dem gra bardzo 

przypomina Cywilizacj?. 

Sid: 
Mysl?, ze to prawda. Jest w niej 

sporo miejsca na wyprobowanie 

roznych rozwi?zari i wtedy tatwo 

mozna sprawdzic, czy cos dziata, czy 

nie. Jesli cos nie dziata, sam 

odkryjesz przyczyn?. To nie jest gra 

zmuszajqca ci? do czytania instrukcji i 

realizacji ich zalozen w rozgrywce. 

Gettysburg daje mozliwosc 

sprawdzenia rozmaitych sposobow, 

strategii i nauczenia si? najbardziej 

skutecznych metod wygrywania. 

Brzmi to troch? ironicznie, bo 

przeciez cala wojna mi?dzy Pdtnoc? i 

Potudniem byla taka. Na pocz?tku 

wojny byli tylko ochotnicy, ktorzy 

sami nie wiedzieli, co maj? robic. 

Gracz przemierza takie same drogi, 

jak generalowie z tamtych czasdw. 

Technicznie to moja gra wyglqda 

bardzo standardowo, takie tarn 

Windowsy 95, niezle dzwi?ki, 

czadowa grafika, troch? multimediow, 

wysoka rozdzielczosc i temu 

podobne... 

CDA: 
Dlaczego wybrates akurat bitw? pod 

Gettysburgiem? 

Sid: 
Zeby odpowiedziec na to pytanie, 

musz? znowu wrocic do moich 

klopotow z nadmiarem opcji i 

rozwi?zan w poprzednich pomystach 

na gr?. Musielismy poprzestac 

jedynie na tej bitwie, zeby 

zlikwidowac groz?cy nam chaos. 

Trzeba bylo sobie powiedziec: „Dobra, 

robimy bitw?. Skupiamy si? na tym, 

jak b?d? poruszac si? pojedynczy 

zotnierze i jednostki, pdzniej ztozymy 

to w jedn? catosc." To wcale nie 

wyglqda ja Cywilizacja, ale jest pewne 

podobiedstwo polegaj?ce na 

wspdtpracy bardzo prostych 

elementdw, ktdre maj? tworzyc 

bardzo gt?bok? i skomplikowan? 

struktur?. Widz? to wszystko w grze, 

o ktorej teraz mdwimy. Interakcja 

pomi?dzy map?, terenami, tym gdzie 

s? lasy, wzgorza i drogi a roznymi 

jednostkami oddanymi do tvyojej 

dyspozycji i generalami. Niektdrzy 

generalowie s? lepsi niz inni, to samo 

dotyczy jednostek. Masz dziata, 

kawaleri? i piechot?- wszystkie 

zroznicowane pod wzgl?dem sity, S? 

one jednak latwe do ogarni?cia. Ale 

kiedy zaczniesz nimi kombinowac, a 

zegar tyka nieuchronnie...Csmiech). 

Rzeczy poruszaj? si? w czasie 

rzeczywistym. Kazda bitwa jest 

osobnym doswiadczeniem i wiele z jej 

elementdw tak samo. Widz? 

podobienstwo do Cywilizacji w wielu 

moich grach. To dwietne uczucie, 

kiedy bierzesz latwe, prosciutkie 

skladniki i rzucasz je do gry tak, by 

zacz?ly wzajemnie na siebie 

oddzialywad. 

CDA: 
Sluchaj Sid, tak na oko, po twoich 

uwagach, wydaje mi si?, ze Al 

[sztuczna inteligencja) w tej grze 

musi bye na jakims 

nieprawdopodobnym poziomie. 

Sid: 
Al jest pot?znym wyzwaniem. To 

zupelnie oddzielna, trudna strona gry. 

Jedn? spraw?, ktora bardzo pomaga, 

jest rozwi?zanie problemu z 

interfejsem. Kiedy gracz moze latwo 

przekazac, o co mu chodzi, komputer 

tak jakby podkrada sposob myslenia 

graj?cego i probuje robic to samo. Na 

przyklad jedno z naszyeh rozwiqzan 

umozliwia generatom wydawanie 

rozkazow dotyczqcych duzej liezby 

jednostek. Wi?c jesli chcesz wykonac 

jakis duzy ruch, przekazujesz spraw? 

twoim generatom Coni rozkazq 

jednostkom, co nalezy robic w jednym 

czasie), zamiast ruszac kazd? 

jednostk? z osobna. Taki sam 

mechanizm obowiqzuje sztucznq 

inteligencja, bo uzylismy tylko tych 

podstawowych komend. Pomoglo. 

Robilem sztuczn? inteligencj? do 

prawie wszystkich naszyeh gier. Duza 

zabawa. Csmiech) Proces rozwoju Al 

wymaga duzej ilosci grania, wi?c 

zwykle generuj? jakies zalozenia do 

sztucznej inteligencji, pdzniej siadam i 

gram. Nast?pnie obserwoj?, co robi?, 

zeby wygrac bitw? i uez? Al tych 

samych trikdw. Po tym znowu gram i 

oczywiscie odkrywam nast?pne 

sztuczki, ktore przekazuj? 

komputerowi. Jak widzisz jest to 

ewolucyjny proces, ktory wymaga 

czasu i cierpliwodci. Jest w kazdym 

razie co robic. To jest pierwsza 

zrobiona przeze mnie gra, ktdra ma w 

sobie elementy multiplayer. Uzywamy 

ich do testowania poziomu Al. Mamy 

tu osmiu graezy, a granie z innym 

czlowiekiem naprawd? zmusza do 

wysilku umyslowego. Wyniki takich 

rozgrywek i zebrane doswiadezenia 

zastosowalidmy do rozwoju sztucznej 

inteligencji. 

CDA: 
A jak wlasciwie wyglqda sama 

rozgrywka w trybie multiplayer? 

Sid: 
Okazuje si?, ze moze ona dostarezye 

wiele naprawd? dobrej zabawy. Nigdy 

szczegolnie nie podniecatem si? tym 

trybem gry, az dotqd wlasciwie. W 

tej grze jednak dodaje on jakiegod 

czystego wymiaru. Mozna latwo grac 

w druzynie. Nie jest trudno utworzyc 

armi? z dwoma czy trzema 

generalami. Mozna tez zmierzyc si? 

calq druzynq ze sztuczn? inteligencj?. 

Wi?c dwoch albo trzech graezy moze 

wzi?c si? za bary z Al. Rozegralismy 

juz kilka sporych pojedynkow 

druzynowych, np. po trzy osoby z 

kazdej strony. Ale dobra zabawa 

zaezyna si? juz przy grze jeden na 

jednego. Taka sytuaeja dziata bardzo 

dobrze w trybie multiplayer, bo kazda 

ze stron prowadzi czyst? rozgrywk?, 

co oznaeza, ze kazdy ma dokladnie 

takie same szanse wyjsciowe. 

Dlatego to ma sens, poniewaz zadna 

ze stron nie otrzymuje od razu na 

starcie przewagi w wyposazeniu. 

-—^ 

Zrobilem w przeszlosci takie gry, na 

przyklad FI9, ktore nie realizuj? tego 

zalozenia. Otrzymujesz swietny 

samolot, zreszt? jedyny w calej grze, 

a biedny komputer ma do dyspozycji 

300 sztuk mi?sa armatniego w 

wydaniu lotniczym. takie gry nie mog? 

dostarczac radosci w trybie 

multiplayer, bo nie daj? rownych 

szans wszystkim. 

CDA: 
Oczywiscie maj?c juz za sob? caly ten 

wysitek wlozony w sztuczn^ 

inteligencj? i jak twierdzisz solidny 

engine czy grywalnosc, myslicie 

pewnie, ze mozna by je zmodyfikowac 

do potrzeb innych bitew. Przeciez 

zainteresowanie t? wojn? jest tak 

duze... 

Sid: 
To jest oczywiscie prawda. Narazie 

jednak nie zrobilem zadnego sequela. 

Jest jakas wewn?trzna tendeneja po 

skoticzeniu gry, zeby juz do niej nigdy 

nie wracac Csmiech). Nie chcialbym 

tu niczego obiecywac, ale 

rzeczywiscie nie jest to nielogiczne, 

ze moglibysmy popracowaiS nad jak?s 

kontynuacj?, 

CDA: 
A gdyby tak sprobowac chwytu z 

Jagged Alliance: Deadly Games, ktory 

pozwolal tworzyc wtasne 

scenariusze... 

Sid: 
Taaak, zostawilismy pewne sprawy 

otwarte dla graeza. System 

tworzenia scenariusza, na przyklad, 

ktory jest pewnego rodzaju dwu, trzy 

czy nawet czterowarstwowym 

okreslaniem tego, ktdre jednostki 

b?d? zaangazowane albo na ktorej 

cz?sci mapy b?d? toczyc si? bitwy 

itp. To zostawiamy do decyzji graeza i 

pdzniej mu to udokumentujemy. 

Jedn? z bardzo interesuj?cych rzeczy 

dotycz?cych bitwy pod 

Gettysburgiem jest ogromna ilosd 

domniemywan typu: „co by bylo, 

gdyby...?". Teraz mamy szans? sami 

przetestowac rdzne warianty biegu 

historii. 

CDA: 
Toczy si? gor?ca dyskusja pomi?dzy 

entuzjastami Wojny Secesyjnej na 

temat mozliwych konsekweneji 

ewentualnych rdznic w przebiegu 

walk. 
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Sid: 

Slusznie i wtasnie otwierajqc system 

scenariusza, dajemy graczom szans? 

stworzenia dowolnej sytuacji, ktona 

moglaby si? zdarzyc w tamtej wojnie. 

Co by si? stalo, gdyby Jackson byt 

pod Gettysburgiem albo gdyby go 

zaatakowano? Jest peino takich 

pytari, bardzo waznych zreszt?, dla 

ktorych grajgcy utozy wlasny 

scenariusz, ale tez istniej? pytania 

zatwardzialych fanow tematu i te tez 

znajd? w tej grze swoje odpowiedzi. 

Mozna robic cal? mas? innych rzeczy i 

przeslac innym fanatykom wyniki 

swoich eksperymentow przez 

Internet. Jest w grze element 

tworzenia, ale nie mozna za jego 

pomoc? stworzyc dowolnej bitwy z 

Wojny Secesyjnej, bo to 

doprowadziloby do... Znowu wracamy 

do problemu nadmiaru (smiech]. Che? 

bye pewny, ze mamy podstawow? gr? 

w dobrym ksztalcie, a pozniej 

zadecydujemy, gdzie mozna by 

ewentualnie z niq dojsc i jakie 

modyfikaeje wykonac. 

CDA: 

Szybko uporaliscie si? z 

Gettysburgiem, zwlaszca, ze 

niedawno przeciez zacz?tes prac? z 

Firaxis. 

Sid: 

Wiesz, pewne gry same si? ukladaj?. 

Zwykle jest tak, ze im dtuzej trwa 

robienie czegos, tym gorszy efekt si? 

uzyskuje. Czas potrzebny na zrobienie 

tej akurat gry okazal si? bye rokiem i 

dwoma miesiqcami. Cz?sc tego czasu 

wykorzystalem na robienie juz czegos 

innego. Wychodzi z tego mniej wi?cej 

rokna Gettysburg. Calkiem niezty 

wynik. Jednak rekordem swiata bylo 

zrobienie Railroad Tycoon w dziewi?c 

miesi?cy. Niewiele gorzej wygl?dat 

czas potrzebny do realizaeji Cywilizacji 

- tez cos okoto roku. Mysl?, ze kiedy 

gra ma dobre zalozenia i trzyma si? 

kupy, nie ma potrzeby siedzenia nad 

ni? przez jakis nieprawdopodobnie 

dtugi czas. Pracowalem juz przy takich 

grach, ktore pozeraty za duzo czasu. 

Pozniej okazywalo si?...(smiech]. Cate 

szcz?scie, ze Gettysburg dobrze si? 

robit. Juz po kilku tygodniach pracy 

dalo si? w to grad i wszystko dobrze 

wyszlo. 

CDA: 

Jak to jest bye znowu na swoim? 

Sid: 

Fantastycznie! Dobrze si? bawimy, 

Przeprowadzilismy si? do nowych biur 

jakies par? miesi?cy temu i kazdy z nas 

w nowym zespole jest dobrze 

umotywowany. Jest swietnie. Mamy 

sporo doskonalych ludzi, czyste 

otoczenie. Uwazam, ze to byla jak 

najbardziej sluszna decyzja, Jeszcze 

rok temu mielismy wrazenie, ze 

wleczemy si? troch? w ogonie rynku 

gier, bo nie mielismy tysiqca 

pracownikow i miliardow dolarow 

zaangazowanych w przedsi?wzi?cie. 

Wiedzielismy jednak, ze nasze 

podejscie jest dobre. Zanim my 

podj?lismy nasz? decyzj?, byly juz 

firmy, ktore zrobily to, co my. Na 

przyklad ludzie z id albo Bullfrog. Sporo 

twdrezej roboty jest dzietem 

mniejszych firm. 

CDA: 

Prawd? mowi?c bytes na pocz?tku 

tego trendu. Zrobilam seri? wywiadow 

i zauwazylam dziwn? rzecz: wszystkie 

wielkie nazwiska odchodzily z duzyeh 

firm. Nie jacyd tarn malo wazni goscie, 

ale John Romero, Peter Molyneux, ty, 

Chris Roberts... 

Sid: 

Wszyscy wazniacy! (smiech] 

CDA: 

(smiech] Tak, wszyscy nad?ci 

wazniacy. 

Sid: 

No coz, cos w tym jest... Wyglqda na 

to, ze jakies trzy albo cztery lata temu 

kazdy nowy CD-Rom mial napisane na 

nim modne, magiezne slowo 

MULTIMEDIA. Wtedy firmy 

zadecydowaly, ze jedyny sposob 

robienia gier to upodobnic je do 

filmow. Musiaty miec filmy i dzwi?k i do 

tego jeszcze wypelniac do konca plytki. 

Potrzeba bylo calej masy ludzi, zeby to 

osi?gn?c, Nie dalo si? nic zrobic bez 

dwunastu artystow, czterech gosci od 

dzwi?ku, kilku pisarzy i tyluz 

projektantow, nie mdwipc juz o calej 

organizaeji. Wielu ludzi musialo si? 

trudzic, zeby dopasowac gry do 

domniemanych potrzeb rynku. Nagle 

ukazaly si?' gry typu Doom i kilka 

innych tytulow i wtedy wyszlo na jaw, 

ze nie maj? one tych wszystkich 

kranikow i dywanikow, a jednak ciesz? 

si? duzym powodzeniem u graezy. 

Wtedy firmy obudzity si? i wymyslity, 

ze nie ma zapotrzebowania na caly ten 

multimedialny stuff, ale jest 

zapotrzebowanie na dobrego 

projektanta, programist? i ludzi 

znajqcych gry, lubiqcych je i 

potrafi?cych cos z nimi robic. Wahadto 

wrocito w stron? malych firm. Poza 

tym korporaeje wyewoluowaly w takim 

kierunku, ze przestaly bye twdreze i 

przedsi?biorcze jak za dawnych dni ich 

swietnosci. Pewnie to wtasnie 

zmotywowalo niektdrych ludzi do 

poszukiwan innego wyjdcia. 

CDA: 

Jak juz powiedziated, twoje gry maj? 

swoje zrddlo w pasjach i 

zainteresowaniach. Chodzily za tob? 

gry o Wojnie Secesyjnej. Zrobiles juz 

jedn?. Co teraz nie daje ci spac po 

nocach? 

Sid: 

0 kurza noga! Staram si? nie myslec o 

nast?pnych grach, bo za bardzo mnie 

to kusi. (smiech) 

CDA: 

No dobra, jaki to ma bye temat? 

Sid: 

Kusz? mnie jakies zmasowane gry w 

trybie multiplayer. Nie wydaje mi si?, 

zebysmy byli na to gotowi 

technologicznie, z catym zapleczem i 
dochodami. Ale mysl?, ze jak zdamy 

sobie spraw? z tego, jak si? robi gry 

multiplayerowe - nie jakies tarn gry 

dla jednego graeza przystosowane dla 

kilku niewymagajqcych entuzjastow - 

dokona si? wielka rewolueja w 

przemysle rozrywkowym. Chcialbym 

tym wtasnie si? zaj?c troch? blizej. 

Nie wiem, czy przyszedl juz na to 

czas. Moze za rok albo kiedys tarn... 

CDA: 

Wtasnie o tym teraz marzysz? 

Sid: 

Raczej tak (smiech). Istniej? ciqgle 

jeszcze tematy, ktorych odpowiednio 

nie uhonorowano. S? one zwi?zane z 

czasami, kiedy bylem chlopcem i cate 

lato sp?dzalem nad samolotami, 

lodziami podwodnymi czy temu 

podobnymi. Wszystkie dotycz? moich 

zainteresowan z czasow dziecinstwa. 

Teraz mog? do nich powracac i, 

bawi?c si? ci?gle, dodac im gl?bi. Jest 

jeszcze wiele takich minipasji z 

dzieciiistwa, o ktorych moglbym 

zrobid gr?. Wierz?, ze stan? si? one 

tematami nowych produkcji, na widok 

ktorych krzykniesz: Jak! Chcialbym 

zobaezye, jakie to jest swietne!” 

Miejmy nadziej?, ze mozg doroslego 

potrafi dodac do tych projektow 

troch? gl?bi i nauki. Nie naduzywam 

slowa edukaeja, ale mysl?, ze jest ona 

obecna w naszyeh grach. W koncu na 

tym polega cala zabawa: patrzysz na 

cos i mowisz: Jeszcze dwie godziny 

temu nie umialem tego zrobic, a teraz 

umiem. Jestem naprawd? dobry!’1 

(smiech). 

Brenda Garneau 

tlumaczyt Zbigniew Banski 

Brenda Garneau 
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LISTY, CZVli ACTION REDACTION 
Cie chotoba! 

Tyle listow natrzaskaliscie, ze at nie ma miejsca na wstgp. Wfyc w maksymalnym skrocie - robta tak 
dalej, a poszerzymy Action Redaction o kolejng strong 

Komunikat miesigca: „Error: keyboard not present Press F12 to continue" 

Przemocnik 

Jestem maniakiem, ktory kocha przemoc w grach (...) 

Mam pare pytad: 

1. Czy dwudziesty numer CDA bgdzie miatjeszcze 

wigcej stron, 4CD i najlepsze gry bgdg super opisane? 

2. Niech na CD bgdzie Quake 2. 

3. Czy dacie dodatkowe misje do Blood (...) 
JacekTrzcieliriski z Bydgoszczy 

Ad 1. Wi?cej stron ma juz ten numer, o 4 CD mozesz 
zapomnied, a recenzje gier - no cdz, robimy co mozemy. 
Ad 2. Jasne, b?dzie, a na dodatek dotqczymy do plytek 
procesor PII-266 Mhz lub kart? 3Dfx (albo jedno i drugie, 
a co tarn, i obnizymy cen? pisma do 1,29 zl). Wystarczy? 
Ad 3. Poszukamy i jak znajdziemy - czemu nie? 

PROPOZYCJE 

1. Czy CD_ACTION nie mdgtby byd wydawany bez CD 

(jest to wbrew tytutowi waszej gazety), ale np.10.000 

bez i 50.000 z CD. 

2. Mogfibyscie dawad wigcej bajerdw np. tapety do 

Win’95... (...) 
4. Podoba mi sig FILM I rubryka z wywiadami (Clash I 

Incubation). 

5. Moze jestem slepy, ale ostatnio nie byto Swinki(a 

czytam wasze pismo od deski do deski). 

6. Nie wciskajcie kitu - na Igczonym CD (lipiec- 

sierpien) nie byto dema Earth 2140 i Fifa Soccer 

Manager - sprawdzatem trzy razy. 

7. Cool jest «Kalejdoskop»(na razie jako jedyni made 

taki bajer). 

Na koniec mam jedno pytanie - czy lepiej kupid nowg 

4Mb kartg grafiki czy akcelerator do starej (2Mb). 

Wiem, ze nie lubicie takich pytad, ale 

nie wiem, co zrobid. 
HOJRAK 

Ad. 1 Hm - propozycja do rozwazenia. Cho6 dla nas CDA 
= CDA + 2 kompakty. 
Ad. 2 Czemu nie, b?dq (albo nawet juz sq na CD - 
sprawdz). 
Ad. 4 Nam tez 
Ad. 5 Jest tyle materialdw, ze ten dzial ciqgle wylatuje z 
rozpiski na dany miesiqc - ale spoko, wrdci, teksty sq I 
tylko czekajq na wolnq stron?. 
Ad. 6 Fifa Soccer jest - uruchom plik install na CD 
dosowskim i zobacz, co si? zacznie dziac. Natomiast 
Earth 2140 rzeczywidcie nie bylo - wyniklo to z 
rozmaitych przyczyn techniczno-prawnych i nie mielidmy 
na to wptywu, a bylo za pdzno, by zmieniad etykietk? 
kompaktu. No ale co si? odwlecze... Earth 2140 pojawit 
si? (i to w poprawionej wersji) na kompakcie nr 17. 

A co do ostatniego pytania - bezwzgl?dnie radzimy kupid 
akcelerator. 

Co robid? 

1. Jakiego programu musiatbym uzyd do tworzenia 

stron tytufowych typu: LucasArts presents (...) i czy 

mogg to robid na P100 z 16MB Ram. 

2. Co trzeba zrobid, zeby podzielony na partycje dysk 

zndw byl caty (zlikwidowad partycje). 

3. Chcialbym dowiedzied sig, czy made ktopoty z 

oryginafami gier (...) W MDKnie byto opcji save, a 

KKND nie chciat sig instalowad. 

4. Czy mogg gdzied dostad grg Mission Force: 

Cyberstorm? 

Na koniec (...) czy nie mozna 1-2 stron podwigcid na 

testy i opisy sprzgtu (...) 
Lord Bane, Legnica 

Ad 1. Trudno powiedzied - nie wiemy, czy chodzi ci np. o 
strony internetowe, czy tez statyczne plansze, czy moze 
jakied animacje? W kazdym razie powiniened 

zainteresowad si? programami graficznymi (w tym 3D - 
jak np. 3D Studio). Na twej konfiguracji tworzenie takich 
(w miar? prostych) planszy czy animacji nie powinno 
nastr?czad problemdw. 
Ad 2. Sformatowac dysk i zatozyd tylko jednq partycj?. 
Nie jest to jednak dobry pomyst. 
Ad 3. No cdz, zdarzylo si? nam, ze ten czy inny oryginal 
robii jakied problemy, ale wczedniej czy pdzniej udawafo 
si? nam je przezwyci?zad. 
Ad 4. Popytaj na gietdach, zadzwoh do Sierry aibo ich 
polskiego dystrybutora, daj ogtoszenie do Pomocnej 
Dloni... A testy i opisy sprz?tu b?dq juz niedlugo (nawet 
wtym numerze). 

Blood, bonusy, pytania. 

Thnxza recenzjg Blood (...) dalibyscie kody i solucjg 

(...) Co to sg te bonusy (...) Dlaczego zamiast ceny sg 

znaczki budki telefonicznej (...) Czy wszystkie gry bgdg 

mogt uruchomid na P-200 MMX, akcelerator grafiki, 32 

Mb Ram, Cdx12, SB 16, Windows’95?, SVGA (...) 

Zrdbcie dzial o gierkach FPP (...) 
???z??? 

Kody do Blood byty juz ladnych par? miesi?cy temu 
(gdzied pdznq wiosnq). Solucja - czy jest sens? Idz 
naprzdd i tyle! Bonusy - jak sama nazwa wskazuje - to 
rozmaite premie dla czytelnikow CDA (np. trainery, 
patche, edytory, solucje itp.) zamieszczane na CD. Znak 
telefonu oznaczat, ze o cen? musicie si? sami dowiedziec 
(telefonicznie) - po prostu niekiedy producenci (lub 
dystrybutorzy), gdy przekazujq nam gr? do testdw, sami 
nie wiedzq jeszcze ile b?dzie ona kosztowad w Polsce. 
Zresztq jak widzisz juz nie podajemy w stopce cen - 
wladnie dlatego, ze za duzo bylo tych telefondw. Na 
wymienionym konfigu powinny dzialad jedli nie 
wszystkie, to 99,9% nowych gier. Dzial o gierkach FPP 
(Doom Reality) istnieje w formie wirtualnej na naszym 
CD, mozliwe tez, ze pojawi si? kiedys takze na lamach 
CDA. 

HOUR! 

Witajcie blade twarze.(...) 

1. Tipsy powinny bye na twardszyeh i dziurkowanych 

kartkach, tak aby mozna je byto wpinad do spejalnego 

SEGREGATORA CD-ACTION.(...) 

2. Strategie (niekiedy fajne gierki), ale 18 stron to za 

duzo. Ludzie przeciez wystarezytoby 4 kartki a reszta 

opisdw na CD. 

3. W etui na CD potwornie wytamujg sig zgbki. 

4. Scena, Krolestwo Chaosu, Wywiad, Film, Sutler, 

Tipsy mogtyby byd w osobnej ksigzeczce, takiej co to 

jest dotgezana do pisma. 
INTRUDER 

Ad. 1 Pomysl naprawd? ciekawy i nie wykluczam, ze za 
jakid czas zastosujemy go w praktyce. 
Ad. 2 No cdz, czasem w numerze jest wi?cej takich lub 
innych gier, ale to przeciez nie jest regula. Opisy na CD? 
Czy jak wiem? 
Ad. 3 Nie przesadzaj, mi do tej pory nie wylamal si? ani 
jeden zqbek (nie liczqc mlecznych) - po prostu nieco 
deiikatniej wyjmuj CD i tyle. 
Ad 4. Wychodzi na to, ze powinnidmy wydawad DWA 
czasopisma (jedno o nazwie CD, a drugie... Action :-)). 
Pdki co pomysl jest nie do zrealizowania, 

Pochwaly i moraty 

Bardzo sig cieszg, ze CD - ACTION jest jednym z 

najlepszych pism komputerowych w Polsce (w/g mnie 

najlepszym, taki XXX niech sig schowa). Jednak mimo 

przeogromnej sympatii, jakg do Was czujg, zaufanie 

moje i wigz z Wami zostaty nadwyrgzone. Miatem 

nadziejg, ze chociaz w jednym magazynie nie bgdzie 

kompletnie gtupich anonsdw 0 - 700XXXXX. A tu co? 

Nr 17i jakid «Super Konkurs». Czy Wy gfupa rzniecie? 

Mam nadziejg, ze 0 - 700 XX XXX wigeej nie znajdzie u 

Was miejsca, poniewaz cod takiego naprawdg obniza 

poziom pisma. Dobra, jeszcze nie koniec z moratami. 

We wspomnianym numerze 17-tym CHUFU opisuje 

gierkg «Wet the Sexy Empire». Powyzej znajduje sig 

czerwony prostokgt z nagtowkiem «Mamy problems 

Ideg tego tekstu jest kontakt z mtodszym czytelnikiem - 

perwersja. Wszystko ekstra i nagle led zdanie: «Gra 

tylko dla dorostych graczy». Bomba. Skoro obawiacie 

sig zdeprawowania czytelnikdw, to po co do diabta 

drukujecie tyle TAKICH obrazkdw:)))). Mi tarn nie 

zalezy, bo widziatem juz «ostrzejsze» fotki, ale w ten 

sposdb zaprzeczacie samym sobie. Wcale nie liczg na 

przeprosiny, bo nie o nie mi chodzi. Chcg tylko zwrocid 

Waszg uwagg na byki takiego kalibru (...) 
Na zawsze Wasz Igietka 

PS. Oddajcie naczelnego ///// 

Hm, hm, „za tredd reklam redakeja nie odpowiada"... 
Popatrz moze w ten sposdb: obecnodc cudzych reklam 
(bo to nie nasz konkurs of course!) na lamach pisma 
pozwala nam na trzymanie starej ceny. Wi?c co wolisz - 
te reklamy i 12.99 czy ich brak i np. 13.99 albo 14.77? 
Co do Wet, to i tak wybralismy te najlagodniejsze fotki... i 
nie zaprzeczamy samym sobie. Dzi?ki prezentaeji gry 
wiecie juz, ze to ostrzezenie nie bylo zadnym chwytem 
rekiamowym, a jednoczesnie zdj?cia nie byly przeciez 
nadmiernie dmiale. Ps. Ktdrego?! 

Sie macie 

(...) Czy scenowcy sg gorsi od mango-maniakdw? 

Chcg Waszego pisma o scenie. Czy moglibydeie podad 

doktadne zasady swapperskie. Czy Alfred juz wrocit? 

(...) 
MicGro 

Nie sq gorsi, ale niestety mniej liezni. Stqd pdki co nie ma 
raezej szansy na takie pismo. Nie mydl, ze nie 
chcialbym... Dokladne zasady swapperskie sqtrudne do 
okredlenia - radz? poczytad sobie zawarte na CD polskie 
magazyny dyskowe; tarn jest mndstwo porad... Alfred 
wrdcil i ma si? dobrze, 

Pomysly 

(...) Najpierw powinnidcie zaczgc nadladowad XXX 

(cenzura prewencyjna, jak zawsze - red.). 

1. Zamieszczajcie zdjgcia gry i opisy - najlepiej w 

pidmie. 

2. Wprowadzcie podziat tematyezny 

3. Zamiast okoto 33 gier powinnidcie opisywad 15, ale 

dobrych (...) 

4. Podzielcie krgzki: na jednym bytyby gry, ktore sig 

instalujg, a na drugim uruchamiane z CD. 

5. Wtdzcie (...) jakid program, w ktdrym bgdg tricki, 

opisy nowosci, listy przebojdw. 

6. Zrdbcie plebiscyt na demo miesigea. Grg 

wybieraliby czytelnicy. Zwycigskie demo bgdzie 

zamieszczone na CD. Tak samo bytoby z petnymi 

wersjami. Powinnidcie opublikowad kilka gier, z 

ktorych czytelnicy wybieraliby jedng i bytaby ona na 

CD. 
Michal Maciqzek 

Zacznijmy od tego, ze nie zamierzamy nikogo 
nadladowad. Co do pierwszego pomystu - wymi?kam, nie 
wiem o co chodzi, serio. Pomysl nr 2 raezej nie b?dzie 
zrealizowany. Pomysl nr 3 - zawsze jest tak, ze to co dla 
jednego graeza jest „dobrq grq", to dla drugiego 
nkaszana'\ Stqd jedli zamiescimy 15 opisdw do (naszym 
zdaniem) dobrych gier (a dla np. Mac Abry dobra gra to 
wylqcznie turowa strategia, a najlepiej to Steel Panthers) 
to 50% czytelnikdw powie: co jest?! Nie dosd, ze dajecie 
o pofow? gier mniej, to na dodatek same rz?chy! A im 
wi?cej gier opiszemy, tym wi?ksza szansa, ze kazdy 
znajdzie wdrod nich cod dla siebie. Idea nr 4 - gier, ktdre 
startujq z CD nie ma az tak duzo, by starczyfo ich na 
jeden pelny krqzek. I co wtedy? Zostawiad te 200-300- 



400 Mb pustego miejsca? Pomyst nr 5 - programy z 
tipsami juz si? pojawiajq na CD, zad list? przebojdw i 
opisy nowosci masz w pismie, wise po co jakies 
programy (istniejq takie w ogdle?). Pomyst nr 6 - idea 
bardzo stuszna, ale nierealna. Po pierwsze: SK/\D 
czytelnicy majq wiedzied, jakie demka si? akurat pojawity 
na rynku? Mozemy, i owszem, zamiedcid ich list?, ale 
wtedy w momencie, gdy pismo pojawi si? w sprzedazy, 
b?dq juz nieco „do tylu", a zanim czytelnicy zagfosujq, 
minie kolejny miesiqc, potem wyttoezymy CD i... demko 
pojawi si? jakies 2-3 miesiqce po dacie jego premiery, 
gdy juz dawno b?dzie na rynku pelna wersja gry. Zad 
wkurzeni czytelnicy szybko lamerskie CDA, ktdre 
zamieszcza demka w par? miesi?cy po wszystkich 
konkurencyjnych pismach. A chyba nie o to chodzi 
(przynajmniej nam). Co do pelnych wersji - nie ma az tak 
dobrze, ze mozemy przebieraC w nich jak w ul?galkach. 
Co uda si? zdobyd - to zamieszczamy... 

Siabszy sprz?t 

(...) Mam 486Dx30 z8Mb Ram i jednomegowg kartg 
grafiezng (...) to dobry sprzgt, pozwalajgcy korzystac z 
wielu programdw w DOS i Win 3.1. Niektore nowsze i 
starsze gry chodzg bez zarzutu (...). Jest prawdg, ze 
tepszy sprzgt daje wigksze mozliwodci, lecz najpierw 
trzeba sig zastanowid, kto go ma. Sgdzg, ze tylko 
nieliezni', a mimo to wigkszodd pism komputerowych 
pisze wytgcznie dla nich (Wy takze). (...) Sami autorzy 
nieraz piszg „gra znakomicie chodzi na znaeznie 
gorszym sprzgeie, niz ten wymieniony w stopce”. 

Slawomir Lorenc 

Staropolskie przystowie mowi „tak krawiec kraje, jak mu 
materii staje". Opisujemy nowodci wsrdd gier i niestety 
nie nie mozemy poradzid, ze do wi?kszodci z nich bez 
Pentium nie ma co nawet podchodzic. Ale na poczqtku 
1998 roku nie wydaje nam si?, by posiadanie procesora 
np. P-100 przekraezato mozliwodci typowego Polaka- 
komputerowca, a to juz umozliwia (od biedy) granie w 
wi?kszodd nowych gierek. Niestety prawda jest taka, ze 
posiadaeze slabszych konfiguraeji albo szybko 
zainwestujq w sw6j sprz?t, albo pozostanie im granie w 
gierki sharewareowe, lub te z okolic roku 1994-96. 
Wprawdzie czasem faktyeznie okazuje si?, ze podany 
przez producenta minimalny kontig jest znaeznie 
przeszacowany, ale po pierwsze znaeznie cz?sciej 
zdarzajq si? sytuacje odwrotne, a po drugie co za 
pociecha dla posiadaezy wspomnianego 486DX30, ze 
gierka, ktdra teoretyeznie wymaga P-166 chodzi niezle na 
P-120, a da si? jq odpalic nawet na 486Dx4 100 Mhz 
(gdzie na sekund? idq dwie klatki?). 

Ciekawski 

(...) Skgd bierzecie tak tanie kompakty? Przeciez w 
skiepie najtanszy kosztuje okoto 15 zt (...) Chcg 
sformatowad HDD (...), ate nie mogg, gdyz jest 
uszkodzony ktaster FATa scandisk nie usuwa tego 
problemu. Pomocy! 

SkajtokerzBadkowa 

Jak kupisz naraz z 70.000 kompaktdw, to ich 
jednostkowa cena na pewno nieco spadnie. Ponadto gdy 
z samochodu z logo CDA wysiada paru duzyeh kolesi w 
kominiarkach, to nie wiedzied czemu ceny nagle ostro 
znizkujq.Co do twardziela - prawd? powiedziawszy 
nie radzimy samodzielnych eksperymentdw, bo sytuaeja 
jest dosd delikatna. Najlepiej oddac twardziela do 
serwisu, by zrobili to fachowcy; zapewne zaplacisz par? 
zl, ale to si? oplaci. Samodzielne prdby usuni?cia tej 
usterki mogq skoriezyd si? bowiem nawet jego 
nieodwracalnym uszkodzeniem... 

Lizt 

Czedc! Mam pare propozyeii pare 6wak. Po piersze 
heiatem by rzebyscie w CD-ACTION umiezczali rysdnki 
czytelnikuf (niekonieeznie narysowane na 
komputezej.Po drogie rupcie wiencej konkdrsuf!!! Po 
czecie na ptytkah zamieszczajcig wiencej programuf 
grafieznyh i animacyjnyh (tyh drdgih jeszcze u Was nie 
spotkatem). A teras owagi. Spiz tredci w CD-A jest 
mato czytelny. Zrupcie spiz alfabetyczny (hociasz sam 
go nie znam) tatfiej sie ftedy potapac, gdzie co jezt. A 
pozatym fszysko jezt okej. Tag czymad (i nie pozczad). 

Banyoe, Dombrowa Gurnicza. 

P.S: Napiszcie gdzie moge kdpic gre „EARTH 2140”!!! 
Pszeiazitem cafe mjasto (i nie tylko) i nigdzie jej nie 
znataztem. 

Czezz. Rysonki - chmmm, wolimy jednak te 
kompoterowe. Konkorsy robimy i robimy, a Warn ciongle 
malo Po czecie - postaramy si?. Zpiz trezei (jak 
widzish) jest jorz zmjenjony i hyba czytelniejszy. 
Alfabetyczny indegz wkrudee bendzie. Earth 2140 
morzesz kdpic na wienkszej gieldzie (natdralnie muwimy 
tu o legalnej kopii! (i wldczni) 16b zadzwon do 
dystrybotora, poszokaj w wienkszyeh sklepah w ddrzyh 
miastah. Czymaj si? dciany i ocz si? pilnie, a morze (i 
jezioro) kiedyd bendziesz yntelygentniejszy od Kelly 
Bundy. Czego rzyezy - nieco zszokowana - redakClA 
CDA.;-))))) 

Kilka pytari 

Skoro nie chcecie zamieszczad w CDA swoich twarzy, 
mote dalibybyscie choc karykatury (...) Czy jestedcie 
kibicami pitki noznej (...) Zamiescie na CDA gry 
wtasnej roboty (...) Hu jest redaktordw CDA? 

Piotrek „Pietia" Czemikiewicz 

Kibicami jestesmy raezej umiarkowanymi. Ilu jest 
redaktordw CDA - hm, sprawdz w stopce, ja juz stracitem 
rozeznanie. W kazdym razie coraz wi?cej, ciasno si? 
zaezyna robic, a o nowe lepsze gierki wybuchajq bojki. 
Problem z karykaturami jest taki, ze paru z nas ma takie 
g?by, ze papier si? marszczy, gdy ktod usiluje je 
przerysowad i w druku to kiepsko wychodzi. 

Scena i krytyka 

Wkurzyt mnie pewien godd, ktdry nawet nie wiemjak 
sig nazywa (tym tepiej dla niego) opisujgcy zawartosc 
patdziernikowego CD. Chodzi mi o opis programu 
Whacker Tracker - Jeden z iicznej rodziny trackerdw, 
czyli programdw wykorzystywanych do komponowania 
muzyki przez tych, ktdrzy nie znajg nut". Wigc 
postuchaj cwiercinteligencie, trackery to nie sg 
programy dla ludzi nie znajgcych nut, tylko dla ludzi, 
ktdrych karty muzyezne nie posiadajg jako 
takiego Midi (nie liezge emulacji programowej). Znam 
nuty, ale mam kartg muzyezng Target (...) i nie bardzo 
mam mozliwodc zrobienia na tym jakiejs muzyki, 
postugujgc sig Midi. Dlatego siedzg w Scream 
Trackerze (...) W zwigzku z czym proszg o 
zamieszczenie jakiegod sprostowania, bo na pewno 
znalazla sig kupa uratonych (czytaj: wku***) 
ludzi. Teraz co do pisma. Uwatam, ze jest prawie OK. 
Nie rozumiem jaki sens ma zamieszczanie na oktadee 
napisu nW numerze 2 kompakty!!!”, wydaje mi sig, ze 
katdy czytelnik CDA dobrze o tym wie, a wgtpig 
tebydeie zdobywali przez to nowych czytelnikdw. Ja 
statem sig Waszym czytelnikiem przez pewnego 
kumpla, bytem u niego raz i przeczytafem CDA 
(wakacyjny), poleciatem zaraz do kiosku i go kupitem. 
(...) Bardzo chwalg zawartosc CoverCD, szczegdlnie 
dodatki do Quake’a, z botami w deathmatchu 
spgdzitem jakies 5 godzin non stop, nowe levele, te 
sprawy. Jest OK. 

Marek„Osa,,zLublina 

Zacznijmy od tego, ze ten dwierdinteligent, ktdry tak Ci? 
spienial - to ja, Smuggler (ale to tak na marginesie). Jako 
wezwany do tablicy stwierdzam, ze moj opis Whacker 
Trackera zasadniezo odpowiada stanowi faktyeznemu. Z 
opisu wynika tyle, ze WT sfuzy do komponowania muzyki 
bez uzywania nut - czy klamalem? Tym niemniej jesli 
ktod (jeszcze) si? moim opisem poczul obrazony - 
padam mu do ndg i blagam o task? dia mego zywota i 
ewierei mozgu. Druga sprawa (czyli napis na oktadee) - 
patrzqc w ten sposdb, to mozna si? zdziwic, czemu np. 
Panasonic, Intel, czy Ford reklamuje swoje wyroby: 
przeciez i tak wszyscy wiemy, ze sq cool... Dwa 
kompakty w naszym pismie (i to za takq cen?) sg jak 
najbardziej powodem, by si? tym chwalic. Ponadto ten 
tekst adresowany jest nie do czytelnikdw CDA (ci 
przeciez rzeczywiscie o tym wiedzq), ale do tych, ktdrzy 
jeszcze nimi nie sq - a skuszeni 2 CD i cenq mogq nimi 
zostac. I to dziala! 

Powrot czytelnika 

Po kilkumiesigcznej przerwie (jakies 8 numerow) 
nabytem ponownie CDA (przez ten czas dozbrajatem 
maszynkg). Dawniej CDA byto moim ulubionym 
pismem o gierkach i takim tez pozostato, chod wiele 
sig zmienilo. Dlatego po przejrzeniu pisma i cedekdw 
(mowa o numerze 17) parg uwag. Zardwno plusdw jak 
i minusdw. Moze zaczng od tych pierwszych: 
1. Pudetka ioktadkina CD. Super sprawa, szczegdlnie, 
ze cena dalej taka sama. 

2.0ceny. Trochg kontrowersyjne. Nie chodzi mi tutajo 
samo ich wprowadzenie, ale o kilka „dziwnych” ocen. 
Przyktadem jest „Clash”, dostali dsemkg, a ja 
osobiscie nie pamigtam gry z tak koszmarnym 
sterowaniem. Zresztg cafa reszta takze odstaje od 
kilku zachodnich produktow i nie przemawiajg do mnie 
wasze teksty o niekierowaniu sig patriotyzmem. 
3. Menu. Kolorowe i przejrzyste, no i mato klikania - 
bra wo. 
4. Pomocna dton! Krdtko i zwigzle: tego byto trzeba. 
5. Poradnik hackera. Mam tylko nadziejg, ze jakiS go$c 
po takiej lekturze nie weimie sig za prawdziwe 
hackerowanie. 
6. Kalejdoskop. Duzy i dwiezy. Bez wgtpienia numer 
jeden w kraju. 
7.Spis tresci. Bardzo konkretny. 
8.Wet. Tylko dlaczego nie ma dema??? 

O.K, styka tego pucowania, czas na minusy: 

1. Panowie, moze by tak kilka stron o sprzgeie? Wiem, 
wiem od tego sg pisma specjalistyczne, ale niektdre 
sprawy sg dcidle zwigzane z grami (np.3dfx). Dlaczego 
wigc mam kupowad, powiedzmy, „Chipa”, kiedy chcg 
przeczytad, ktdry MMX jest lepszy - Intel, Cyrix czy 
Amd? 
2. Aural Planet. Wielkie rozczarowanie - czy to jest 
pismo komputerowe czy muzyezne? Nie ma znaezenia, 
ze dzieciaki wywodzg sig ze sceny komputerowej. 
Zagraca miejsce na cedeku i koniec! No i smierdzi 
kryptoreklamg. 
3. Nie uzywajcie skrotu rts. Zle mi sig kojarzy i 
przypuszczam, ze nie tylko mi. 
4. Nadal kuleje dziat „sportowy”. Najwigkszy minus i 
bdl. Kocham managery, nogi, hokeje, a tu niestety lipa. 
Za malo i za stabo. Przyktadem jest SWS98. Kazdy po 
przeczytaniu tak zachwycajgcej recenzji powinien 
lecied do sklepu po gierkg. Rzeczywistodd jest trochg 
inna - ta gra jest po prostu staba (...) 
5. Raport z ECTS. To raezej nie minus tylko mata 
uwaga. We wszystkich krajowych pismach wigkszosd 
zdjgd to fotki zaj... panienek, a tutaj jakis duuuzy tod. 
Co z wami?! Gdzie LASKI???!!! 

Reasumujgc: zwazywszy na wszystkie za i przeciw, 
nalezy sig 9/10 

MACIEK (MAC) z Wroctawia 

Witamy z powrotem! Odnosnie uwag dotyczqcych 
recenzji - pami?taj o tym, ze kazdy ma prawo do swej 
oceny. Nam si? tez zdarza, ze dwie osoby majq dosd 
krancowe opinie o tej samej grze (rdznica w ocenie rz?du 
2-3 punktow) - a wystawiona ocena znaezy przeciez tyle, 
ze danemu osobnikowi gra si? podobala lub nie, a nie ze 
gra jest dobra czy kiepska. Kazdy z Was powinien 
wystawiad sobie wlasnq ocen?, nie przejmujqc si? tym, 
co pisze w gazecie. Nie musisz si? tez bad o to, ze 
czytelnicy Poradnika hackera wezmq si? za prawdziwy 
hacking. Informacje sq tak seiekejonowane, by zaden 
kandydat na hackera czy crackera, nie znalazl tarn nic, co 
mogloby im umozliwid takie nzabawy°. Wet - patrz Action 
Redaction w poprzednim numerze CDA. RTS - z czym si? 
zle kojarzy?! Raport z ECTS - przynajmniej jestesmy 
oryginalni;-). A laski sq w sklepach dla seniordw oraz w 
poblizu lasow;-)). Odnodnie uwag krytycznych - testy 
sprz?tu NA PEWNO b?dq (juz sqi). Aural Planet - masa 
ludzi, ktdra zamowila plytk?, jest chyba innego zdania. I 
jaka to ..kryptoreklama”? Toz to zwyczajna (chod 
niekonwencjonalna) reklama - nie ma si? czego tu 
wstydzic, bo niby czemu? I nie przesadzaj - wszak to 
jeden tekseik w catym pismie... Wolimy zresztq pisac o 
muzyee elektronieznej (ma ona sporo zwiqzkdw z 
komputerami) niz o mandze itp. Dziat sportowy - no cdz, 
tych gierek nie ma duzo i nic na to nie poradzimy. Jak 
tylko si? jakad pojawi, bierzemy jq na tapet? (nawet 
baseball). Odnodnie pomini?tego Ps-a... Zajrzyj do nas, 
pogadamy! A ocena nas jak najbardziej satysfakejonuje. 

OdPISYWALI - UPCHANI W KCjCIE - 

Smuggler & Mr Jedi na Giewoncie 



[ani komandos Ellen Ripley na stele zapisali sip w 

lie lata state sip symhnlem najezdzcy z knsmnsu. 

kampaterawych (..Space Hulk", ..Alien"). Kiedy 

■omo", nikt nia przypuszczat, ze stanie sip lilmem 

. W tnzeciej czpsci cykln Ripley ginie, a wraz z nip 

in kinie nie ma rzeczy niemezliwych. Tak wipe 

iwego smnezka na lapach i z ngnnem" nraz 

|p mngli spnlkac sip ze swaimi ulubiencami. 

"Magpie 

dy pojawity si? wzmianki o 
kr?ceniu czwartej cz?sci 
Obcego, rzesze fanow tej 
J(serii” zadawaty sobie 
pytanie, w jaki sposob 
scenarzysci ozywiq Ripley, 

gdyz dla wszystkich bylo jasne, ze bez 

jej onganizm przejql geny Obcego. Tak 
wise, ktore cechy zwyci?z?? A moze 
b?dziemy mieli do czynienia z now? 

ras? ludzkq? 

Na „Aurig?” przybywa pinacki statek 
„ Betty" z makabryeznym tadunkiem: 

zahibernowanymi ludzmi, ktorzy maj? 
posluzyc za „nosicieli” zarodkow 
Obcych. Wsrod zalogi ..Betty11 
znajduje si? dziewezyna - android, 
ktdra zdaje sobie spraw? z 
konsekweneji tego eksperymentu i 
postanawia pomoc Ripley w 

dotychczas stworzone formy Obcego, 
ktory w kolejnych filmach przechodzit 

ewolucj?. Ponownie wi?c obejrzymy 
legendarn? Krolow? z drugiej cz?sci. 
Odnalezienie jej po tylu latach nie bylo 
latwe. Obawiano si?, ze juz dawno 

zostata zniszczona. Na szcz?scie 

zniszczeniu Obcych. Dochodzi do 
konfrontaeji zbrojnej mi?dzy zalogami 
obu statkow, w zamieszaniu uwalniaj? 
si? Obey. Autopilot kieruje statek ku 
Ziemi. Pozostali przy zyciu maj? kilka 
godzin, by zapobiec katastrofie. 
Jedyn? osob?, ktdra moze znalezc 
wyjscie z tej sytuacji jest Ripley, w 
koncu nikt tak nie rozumie Obcych, jak 

ona... 

„Obcy: Przebudzenie" to pierwszy film 
cyklu, w ktorym mozemy podziwiac 
potwora w pelni generowanego przez 
komputer. Obok cyfrowych istot 
wykorzystano takze ..tradycyjnych 
obcych” z poprzednich cz?sci. 
Postanowiono, ze w czworce 
„wyst?pi?” obok siebie wszystkie 

okazalo si?, ze trafita ona do 
prywatnego kolekcjonera, ktory 
zgodzit si? wypozyczyc model na okres 
zdj?c, 

Pierwszy ..Obey" zaskakiwal 
makabryeznym pomystem i 
bezposredniosciq krwawych seen, 
dwojka trzymata w napi?ciu, w trojee 
zaskoczeniem byta lysa gfowa 
Sigourney Weaver i radykalne 
zakonezenie filmu. a czym nas zadziwi 
czwarta cz?sc? 

Aktorzy: Sigourney Weaver, Winona 
Ryder, Ron Perlman, Dan Hedaya, 

Brad Dourif 
Rezyser: Jean-Pierre Jeunet 

niej nie moze bye mowy o zadnym 
filmie. Okazafo si?, ze jest to bardzo 
proste i na tie dzisiejszyeh osiqgni?c 
naukowych nawet dosyc wiarygodne, 

Po prostu nalezy nasz^ paniq 
komandos sklonowac. 

Tak wi?c 200 lat po wydarzeniach 
przedstawionych w ..Obcym 3" 
znajdujemy si? na pokladzie 
kosmieznego statku badawczego armii 
amerykanskiej o nazwie ..Auriga”. To 
tutaj wlasnie grupa naukowcow 
przeprowadza eksperyment 
sklonowania porueznik Ripley na 
podstawie pobranej (jakiz szcz?sliwy 
zbieg okolicznosciO tuz przed jej 
smierci? probki krwi. Razem z niq 
odtworzony zostaje zarodek krolowej 

Obcych, ktory poddany izolacji i 
starannej opiece ma dostarezye 
nowego material do badan. Ripley 

takze staje si? obiektem 
eksperymentow, gdyz okazuje si?, ze 
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d Alert - jak gran, jak zwycitfaC 
Gzas niija, mlawiaj? gig coraz to nowsze RTSy, ale die wielu graczy produkt Westwood 
Studios pozoslaje jednak nodal niokwostionowanym liderem oa tym polo. Wielu z Was 
zapewne szeko no nastgpng czgSc wspaniatego cyklu. Przyznam szczerze, it sain 
iastoni lotalnyni maniakiem „C8C". Jedynkg" ukonczylem na wszolkie mozliwe 
sposoky, Jed Alerts" natomiast po dwa razy katdg zo stron. Z zapatom nacieralem 
tat w ..Countorstrike'a". Sg jednak lacy, ktorzy majg spore problomy z pokonaniem 
przeciwniks. Zaoiioszczono w poniiszym tekScie wskazdwki na pewno pomogg ini w 
likotczenio gry, z pozostalych zaS (mam przynajmniej takg nadziojg) zrobig 
prawdzlwycii wirtnozllw. Wszystko odnosi sig do Mniego poziomo trudnoSci. A wigc: 
LETTHE COMBAT BEGIN! 

Nietoperek  Rozpoczynamy rozbudowe 
bazy lub naprawe juz 
istniejqcej. Na poczqtku 
nie wanto wystawiac 
nosa poza swoj przybytek. 
Jesli nie zaczniemy 

odkrywac terenu zbyt szybko, 
komputer zostawi nas w spokoju. Nie 
zauwazy nas lub uzna za znikome 
zagrozenie, wysytajqc od czasu do 
czasu kilku wojakow, aby 
skontrolowac sytuacje i troche nas 
podenerwowac. Nie aplaca sie go 
draznic. Stawiamy rafinerie dla 
pozyskania kasy, do kazdej z nich 
powinny dojezdzad dwie wywrotki. W 
przypadku trzech lub wiecej algorytm 
zaczyna si? kaszanic i ostatni pojazd 
bedzie bezczynnie krqzyt obok 
budynku, nie wytadowujqc rudy, zrobi 
to dopiero po rozladunku pierwszego. 
W niektdrych misjach nie warto 
budowac wielu ciezarowek, zbyt 
szybko wyeksploatujq ztoza, ktore nie 
bedq rownomiernie odrastac. W 
rezultacie, w decydujqcym momencie 
rozgrywki mozemy pozostac bez forsy 
lub bye zmuszeni do wywalczenia 
nowych pofaci surowca, nie majqc 
jeszcze silnej grupy bojowej. W 
przypadku struktur obronnych, grajqc 
Rosjanami, dobrze jest postawic jak 
najwiecej CewekTesli, wspomaganych 
[jesli wrog posiada smiglowcel 
SAMami. Jesli zas opowiadasz sie po 
stronie aliantow, to odradzam 
budowania jakichkolwiek bunkrow i 
wiezyezek artyleryjskich. Te ostatnie 
sq w porownaniu do pierwszej cz^sci 
zbyt drogie w stosunku do mozliwosci. 
Szybko okaze si?, ze mamy mnostwo 
wiez, kofiezy nam si? pole z rudq, a nie 
mamy silnej ekipy do zaatakowania 
bazy wroga. Juz lepiej troche dotozyc i 
zamiast wiezyezki wyprodukowac 

czolg, Zawsze mozna go przestawic, 
gdy nasza baza sie rozrosnie lub 
bedziemy zmuszeni eksploatowac 
dalej potozone pola. Mozna tez po 
prostu rzucic go do zdobywania bazy 
komputera. 

Nie optaca sie tez budowac 
Chronosfery ani Zelaznej Kurtyny. 
Kosztujq bowiem majqtek i nie na 
wiele sie przydajq w ferworze walki. 
Ta pierwsza okrutnie dtugo sie taduje 
i pozwala przeniesc tylko jeden 
pojazd. Nie ma mowy o 
transportowaniu nie piechoty. 
Nawet gdy zapakujemy naszyeh do 
transporters, to transporter 
teleportuje sie, ale zolnierze zniknq. 
[Che, che, chciatoby sie przeniesc 
inzynierow w poblize budynkdw 
Sowietow, co?). Zelazna Kurtyna to 
zlom, ktory tez potwornie dtugo sie 
taduje, dodatkowo ochrania tylko 
jednq jednostke [i to nie latajqcq) . 
Dobrze jest poslac jq do ataku 
pierwszq, tak aby przeciwnik na niej 
wtasnie skupil swoj ogien. Ale i ta 
taktyka czasem zawodzi. Komputer 
zazwyczaj widzqc, ze i tak nic nie 
zdziata, zaczyna atakowac inne nasze 
oddziaty. Na domiar ztego, gdy wrdg 
ma helikoptery, to wysyla je na nas, 
gdy wtasnie jestesmy w dwoch 
trzecich drogi do jego fortyfikaeji. 
Efekt jest taki, ze zmuszeni jestesmy 
szybeiej uaktywnic Kurtyne, tak, ze 
przestaje ona dziatac na moment po 
dojechaniu do bazy wrogq. 

Wielu weteranow „CSiC" budowaio 
mur, aby moc stawiac budynki z dala 
od wlasnej bazy. Tutaj ta sztuczka 
nie przejdzie. Zamiast muru mozemy 
jednak budowac silosy! Efekt ten 
sam. Szczegolnie przydaje sie to, 

gdy ulokowalismy baze w glebi lqdu a 
chcemy wybudowac dok do budowy 
okretow. Co do jednostek to warto 
stawiac na MIGi. Dwa takie aeroplany 
niszczq bez problemu stanowisko dziat 
przeciwlotniczych. Czolgi mamucie, 
chociaz drogie, samonaprawiajq sie 
(tylko do potowy), a pozostajqc bez 
ruchu, same atakujq rakietami 
jednostki latajqce. Nie trzeba im wiec 
zapewniac obrony przeciwlotniczej. 
Nie oplaca sie budowac HINDow 
(drogie, powolne, kiepsko uzbrojone] i 
artylerii [wlokq sie, sq kiepsko 
opancerzone, zalatwia je byle 
piechota, celujq dlugo i nie trafiajq w 
ruchome cele). 

Miny nalezy stawiac w wqskich 
przejsciach, brodach i na mostach, 
rosyjskie niszczq pojazdy, alianckie - 
piechote- Na polu bitwy czesto sq 
poukrywane skrzynki z forsq lub 
reperaejq wszystkich jednostek. 
Niekiedy aby je odnalezc, trzeba 
zburzyc szyb naftowy, jakqs chate lub 
[najczesciej] kosciotek. W przypadku 
znalezienia takiego pakunku nalezy 
zrobic zgrywke. Jesli okazuje sie, ze to 
kasa, to gramy dalej. Jesli to 
naprawy, a my mamy nieuszkodzone 
jednostki, to wczytujemy wczesniej 
zapisanq gre i pozostawiamy obok 
powerupa piechociarza albo na wszelki 
wypadek dwdeh. Mogq oni uaktywnic 
naprawianie w przetomowej chwili, np. 
podezas ataku na baze wroga, gdy 
nasze sity sq juz mocno nadwqtlone. 

Gdy twojq droge zastqpi kqpa drzew, 
mozesz je sfajezye. Najlepsi do tego 
celu sq grenadierzy i cewki. Te drugie 
nie pozostawiajq nawet kikutu, ale sq 
trudniejsze do zastosowania. Jesli 
posiadasz kilka czolgow, MIGow, 
rakiet V2 lub inne ustrojstwa o duzym 
kalibrze, z tatwosciq przyjdzie ci 
zniszczenie mostu (podobnie jak przy 
paleniu drzew, trzymamy klawisz 
CTRL, celujemy troche powyzej 
srodka). Ograniczy to ilosc kierunkow, 
z ktorych bqdziesz spodziewac sie 
ataku. Umiejetnie poslugujqc sie 
wyrzutniami V2 [nie wydajemy rozkazu 
ataku, lecz zblizamy sie krok po kroku) 
doprowadzamy do sytuacji, w ktorej 
strzelajq one do wiezyezek komputera, 
a same pozostajq poza ich zasiegiem. 
Podstawowa zasada brzmi: B/\DZ W 
RUCHU. Zamiast strzelac do piechoty 
z dzial, lepiej jq rozjezdzaj (klawisz 

ALT]. Gdy widzisz, ze wrdg 
ostrzeliwuje ktorqs z twoich 
jednostek, zaeznij niq jezdzic w te i z 
powrotem, krqzyc, wyprawiac 
wszelkie mozliwe manewry. 
Pozostawaj jednak w jego zasiegu. 
Przeciwnik bedzie mial problemy z 
celowaniem i rzadziej uda mu sie 
trafic. W tym czasie reszta twoich sit 
szybko i bez problemu wykonezy 
delikwenta. 

Takze cewki stabiej uszkadzajq pojazdy 
bedqce w ruchu. Ci z Was, ktorzy 
twierdzq, ze pancernikami nie da sie 
atakowac todzi podwodnych, gteboko 
sie rnylq. Majqc pokaznq liezbe tych 
okretow, wydajqc im rozkaz 
przymusowego strzatu (patrz burzenie 
mostow] oddajemy salwe w wode, 
tym sposobem przeczesujemy 
centymetr po centymetrze akweny 
wodne. Szczegolnq uwage zwracany 
na wqskie przesmyki, wszelkie zatoezki 
i okolice wysp. Kiedy natrafimy na 
okret podwodny, to skutkiem 
poniesionych uszkodzen, zmuszony 
bedzie do wynurzenia. Wtedy mamy 
drania. Wprawdzie po najechaniu na 
niego kursorem zmieni on natychmiast 
tryb z ataku na przemieszczanie sie, 
ale zawsze mozemy strzelac tuz obok. 
Dziaia pancernikdw sq tak potezne, ze 
i tak pojdzie na dno. 

Grajqc Rosjanami, nalezy wykorzystac 
to, iz dopoki nie rozpoczniemy ognia 
lub nie podplyniemy zbyt blisko, 
jestesmy niewidzialni. Po 
zlokalizowaniu wrogiego okrqtu 
ustawiamy swoje todzie podwodne 
promieniscie wokol niego, wszystkie w 
jednakowej odlegtosci [na granicy 
zasiegu torped), zwracajqc uwage, 
aby byly do niego zwrocone przodem. 
Teraz mozemy wydac rozkaz do ataku. 
Jest bardzo wazne, aby pierwszy 
strzat oddaly rdwnoczesnie. Jesli 
wszystko pojdzie gtadko, komputer nie 
bedzie mogl sie zdecydowac na 
zaatakowanie ktorejs z naszyeh 
jednostek i zaeznie tylko krecic sie 
zalosnie. Dwie trzy salwy i topimy 
drania bez zadnych strat wlasnych. 

To by byto tyle. Mysle, ze udato mi sie 
naklonic wielu z was do ponownego 
spedzenia paru wieezordw z Red 
Alertem. A wiec: „Smierc 
imperialistomll!” lub jak kto woli: 
„prad czerwonych III” 

IJtimer flip 
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dokonczenie solucji 
Po tydowiRiu zostaniesz poproszony o podanie Pasta (Irasto? jakie Pasta?). Etostppnyeh jest kitka apeji, wipe maze teas jest dobra. 

Mate Die wyszto, co zaowutowafo komitetem powitalnym. W kaidyei parte, ufiierz konbinazon zaajdajaey sip oa date I wyjdz na 

powierzchaip. Poskacz Irochp dookata. Zauwaz, ze Minezon m waiaatawane dziafka laserawe. Udaj sip da stPlzM Qedyny 

badynek, da ktarego mezna wejSc). Zatatw wszystkich (kaebaai lakre tekstyt), zerkaij aa maps i zapaaiiptaj gdzie ppzitrzyinufe 

folding. Nastppaie przastaw wszysikia dzwigaie, aa otwarzy zaaikaipta paprzadaia dim Deaton sip da wigzienia i awataij 

kantektara. W celt zaajdziesz tez esaiarskiaga teebnika, ktory ejawai at Pedty Piaa Pardwkawalyah. OIK przy pamaey flgRQHNYOH 

silnikaw zanierzajp ant wystrzelic Szaiaragdawy Ksipzyc w strong Twinsuo, co zaowoaaje pokazna kraksg i kasmicznyia BUMSSS! 

(ciekawe czy wiedzg o tytn Esmarzy z Ksigzyca?). Samycit silaikiw Die da sip (podobno] zatozyc, lea ich eealrui armfczi 

znajdaje sip aa Zeelich aa seMej wyspfe GX. Czas wipe, aby przestata bye sekrataa, a aajlepiej by prasiaia isbiiec Poriczas 

aciaozki tsebnik bobalarska zginie. jak na dobrp liliaie sensacyjip. fiiegnij za sloniaw, pa dotarcia do drzwi obrooioftyeb patera 

ntagnetyczip wdrap sip na gdrp, przedastad sip da wytpeznika, zdazaktywoj pale i daiei. Delrzeete da stodra Baldioa, kidryi 

palecicie z powratem na Zeeiich. 
Patryk Sawicki LgdowanSe nie wyjdzie zbyt 

otdniewajqcc (tak same jak 
wtedy, kiedy wracafeS na 
Twinsun; Twinsen za sterami 
kosmiczna Eajba = 

BLJUUM!!!). Baldino do dokonania 
niezb?dnych napraw b?dzie 
potrzebowat miejscowego gazu Cnie 
tego po fasolce], obiecuje tez przy 
jego pomocy zmodyfikowac twoj 
plecak. Na gtownq wysp? dostan si?, 
skaczqc z rafy na raf?, uwazaj na 
sympatyeznego potwora morskiego. 
Kiedy dotrzesz na staty Iqd, lawiruj 
mi?dzy straznikami i dostan si? do 
wind prowadzqcych na wyzszq 
platform?. 
Na gorze przeszukuj smietniki, az 
uzbierasz wystarczajqcq ilosc 
miejscowej waluty, aby starezylo ci na 
wejscie do kasyna. W srodku metodq 
prdb i bt?ddw wygraj troch? szmalu. 
Stowka b?dzie ci potrzebna na pewne 
optaty, a drugie tyle przyda si? na 
wszelki wypadek. Gdybys na przyklad 
wygral kluez, zignoruj go, gdyz przyda 
si? dopiero pozniej. Skocz do portu i w 
barze popytaj o transport na wysp? 
CX. Niestety, smiatkowie, ktorzy si? na 
niq wybrali, juz nie wrocili. Dowiesz 
si?, ze jedynym, ktory moze ci? tam 
zabrad, jest Stary Wilk Morski. Udaj 
si? do niego, zaptac pokaznq sumk? i w 
drog?. Zostaniesz zrobiony w 
przystowiowe jajo, bo zamiast na 
wysp? CX, trafisz na Wysp? Celehracji, 
gdzie podobno zyje niejaki Czarny 
Mnich. Kapitan wyjasni, ze mieszka 
tam jego znajomy, ktoremu udalo si? 
wrocic z wycieczki na CX (w jednym 
kawatku). Wejdz po schodach na gor? i 
porozmawiaj z wyzej wymienionym. 
Dowiesz si?, ze gang rezydujqcy w 

barze [tym w porcie) nalezy do 
niejakiego Mika, ktore moze 
dostarezyd ci? na CX. 

Wroc wi?c do baru i zasi?gnij j?zyka. 
Niestety, nikt nie b?dzie chcial z tobq 
gadac, pora wi?c na srodki 
drastyezne. Zatatw wszystkich 
ochroniarzy (to ci w ubrankach w 
barwach wi?ziennych]. Jeden z nich 
b?dzie miat kluez, ktorym otworz drzwi 
po prawej od sceny. Mike stwierdzi, ze 
nie moze ci? zabrac na CX, ale zna 
rezydenta hotelu na wyzszej 
platformie, ktdry ma takq mozliwosc. 
Jako ze dost?p na wyzszq platform? 
jest na razie zamkni?ty, czas poszukac 
gazu dla Baldino. Wfasciciel staeji 
benzynowej stwierdzi, ze akurat si? 
skonezyt (jakze by inaezej), wi?c trzeba 
b?dzie poszukac u zrodet (czyli na 
wyspie, gdzie znajduje si? kopalnia). 
Popros taksowkarza w porcie, aby ci? 
tam zawidzt. 

Na miejscu okaze si?, ze wszyscy 
dostali swira i przekopujq wysp? w 
poszukiwaniu jakiegos fragmentu 
czegos. Coz, na razie ci? to nie 
interesuje, ale kup sobie w 
miejscowym sklepie kilof, at, tak zeby 
si? nie wyrdzniac (choc, pami?tajmy, 
ze inny nie znaezy gorszy]. Podejdz do 
plotu okalajqcego kopalni?. Niestety, 
glowna brama zamkni?ta, ale od czego 
tryb SPORTY i rury wystajqce koto 
ptotu. Na terenie kopalni wejdz do 
budynku po prawej, torpedujqc 
uprzednio straznika stojqcego przy 
wejdciu. W srodku musisz sobie 
troch? poskakad. Uwazaj na par? i 
kadzie z jakqs maziq. Klucze znajdujq 
si? na scianach w czerwonych 

pudeteczkach. Pami?taj, ze w drugim 
pomieszczeniu pod schodami znajduje 
si? schowek z przydatnymi rzeczami, 
Kiedy si? „zatniesz", raez zauwazyc, ze 
w drugim pomieszczeniu pod platformq 
ze straznikiem jest ukryta winda. 

Ostatecznie dotrzesz do matej zagrody 
z psami, do ktorej od czasu do czasu 
wchodzi gosc w biatym kitlu. Zatatw go 
magieznq kulq z trybu DISCREET, 
zostawi po sobie kluez. Rzuc kulkq 
jeszcze raz, a pochwyci ona kluez i 
przyniesie go do siebie. Otworz furtk?, 
wymin psy i wbiegnij na schody. Tam 
wdeptaj w ziemi? nadgorliwego 
wojaka, wez pozostawiony przez niego 
kluez, wbiegnij po schodach na lewo 
(uwaga na buchajqcq par?], otworz 
zamkni?te drzwi. Znajdziesz tam 
kanister gazu oraz kluez. Wyjdz 
drzwiami, przez ktore wypadt 
wdeptany wojak. Na zewnqtrz zeskocz 
na zawor po prawej, stamtqd zas 
oddaj skok poza plot. Wroc do 
konstruktora i daj mu kanister. 
Wynalazca poszerzy mozliwosci 
twojego plecaka odrzutowego. 

Wracaj do kasyna. Po kilku wygranych 
otrzymasz kluez. Otworz nim 
drzwi po lewej. W srodku znajdziesz 
pokaznych rozmiarow faceta, ktdry 
zach?ca ci? do zakr?cenia kotem. 
Jezeli nim zakr?cisz, do rozmowy 
przytqczy si? drugi koles i ruszq na 
ciebie z patami, wi?c rownie dobrze 
mozeszzaczqc od razu (taktyka: uzyj 
Czaru Ochronnego) i skopad 
pierwszemu tytek, z drugim 
powinienes sobie poradzic normalnie. 
Jeden z, nich schodzqc z tego padotu, 
zostawi po sobie kluez, odkryje si? tez 

nowy obszar pokoju. Uzywajqc 
polepszonego plecaka przelec nad 
wodq, a nast?pnie kluezem otworz 
drzwi i do drodka. 

Na zewnqtrz biegnij pod gork?, az 
znajdziesz si? na gdrnej platformie. W 
hotelu b?dzie si? stawiat 
recepcjonista, wi?c mu przywal, a 
kluezem, ktory po sobie zostawi, 
otworz bramk?. Koto basenu znajdziesz 
niejakiego Johny'ego Rakiet?. Pogadaj 
z nim, a nast?pnie udaj si? do jego 
pokoju, Niestety rowniez on nie jest w 
stanie dostarezyd ci? na CX, w ramach 
rekompensaty dostaniesz pierscien, 
ktory identyfikuje ci? jako wroga 
Czarnego Mnicha i rebelianta. Wroc 
na gtownq platform? i wejdz do sklepu 
z pamiqtkami. Kup Przeglqdark? 
Pami?ci i pokaz sprzedawey pierscien. 
Odkryje on przejscie do pokoju, w 
ktdrym toezy si? narada parowek 
niezadowolonych z obecnych rzqddw. 
Wysl? ci? oni na Wysp? Francosow (to 
tam, gdzie jest kopalnia), gdzie masz 
windq zjechac do Podziemia, a tam z 
kolei dostac si? na Wysp? Mosquibee 
(trzy punkty dla tego, kto 
przetlumaczy to sensownie). 
Dostaniesz rowniez laserowq pukawk? 
(yeah!), lecz niestety z powodu braku 
krysztatu zasilajqcego chwilowo jest 
ona nieezynna (buu!). Trzeba ten 
szczegolik naprawic. Udaj si? na 
Wysp? Celebracji. 

Na miejscu wbiegnij na szczyt. Jest 
kilka sposobow zdobycia 
krysztatow, jednak ten wydaje si? 
najprostszy. Pobiegnij prawym 
brzegiem jeziora lawy. Za urwiskiem 
kolo drabinki znajduje si? chodnik. Po 
paru probach powinno ci si? udac nan 
wskoczyc. Nast?pnie przy pomocy 
kilofa. uszczknij sobie kawatek zielonego 
krysztatu. Pistolet w petni sprawny i 
gotowy do dziatania, Teraz przy 
pomocy plecaka oblec wysp?, az 
dotrzesz do przystani. Czas przy 
pomocy nowej zabawki przypalic par? 
zadow. 

Znanym sposobem wrob do kopalni, 
tym razem poddajqc budynekpo 
lewej blizszym ogl?dzinom. W srodku 
wystrzelaj stuzbistow, a nast?pnie tym 
samym sposobem tak poprzestawiaj 
dzwignie (od lewej do prawej): gora, 
ddt, gora, dot. Nowo otwarte drzwi 
zaprowadzq ci? do portu (innego). 
Dobiegnij do statku i w drog?. 
Dotrzesz do matej platformy, na ktorej 
znajduje si? winda do Podziemi. 
Niestety, pilnuje jej duzy szczur - 
naprawd? mam na mysli duuuuzego 
gryzonia. Jest niemile namolny i sporo 
czasu zaj?lo mi przekonanie go, zeby 
poszedt sobie porzucad skrzyniami 
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gdzie indziej tnajlepiej w krainie 
Wiecznych Lowow), Kiedy go 
zalatwisz, uprzejmie zostawi on po 
sobie klucz do windy. Na dot. 

Zalatw kulkq (w trybie DISCREET] 
goscia w kitlu, a nast?pnie przy 
pomocy dzwigni wytqcz pole silowe. 

Na zewnqtrz wal do przodu przez 
most, omin kompleks budynkow i 
wejdz w mat? nieck? za nim. Kryje ona 
dost?p do systemu jaskin. 
W srodku masz dokonac paru rzeczy: 

[1) pozbierac wszystkie mozliwe 

klejnoty, 
[2) znalezc duzego szczura 

broniqcego dost?pu do 
podwojnych drzwi, 

[3) skopac mu tytek, 
[4) wejsc do srodka i zabrac 

fragment Klucza z ottarza, 
[5) znowu dotozyc szczurowi i jego 

kompanom, 

[6) wyjsc. 

Ufff! Warto uzywac plecaka i Czaru 
Ochronnego. Szczegdty wykonania 
nalezq do ciebie. 

Teraz biegnij dalej sciezkq, Zapami?taj 
gdzie znajduje si? mostek prowadzqcy 
do dokow i znajdz nast?pny system 
jaskin. Jest tu o wiele spokojniej. 
Pogadaj ze staruszkiem siedzqcym na 
lawce, poprosi on o grzank? (tart). W 
jednym z domkow znajdziesz rodzink? 

wtasnie zasiadajqcq do positku. 
Dostaniesz od nich grzank?, ktora jak 
okazuje si? po czasie (a scislej mowiqc 

po konsumpcji) jest zrobiona ze 

swietlistych robakdwt?). Po 
artystycznym omdleniu w podzi?ce za 
pocz?stunek zabierz z wieszaka 
r?kawic? do odbijania kul ognistych. 
Grzank? daj staruszkowi (smacznego), 
a w zamian dostaniesz klucz do celi 
Czarnego Mnicha. Wpadnij do niego, 
Spotkasz tarn jakiegos mnicha i male 
dziecko. Dowiesz si? od nich, ze aby 
przywotac Przewoznika, musisz 
nauczyc si? od pokojowki mnicha 
piosenki. Udaj si? do mieszkania, w 
ktorym przedtem nikogo nie bylo, 
Pokojowka nauczy ci? piesni, a takze 
poradzi, abys miat w zapasie troch? 
klejnotow, gdyz charonopodobny 
Przewoznik liczy sobie cztery kamienie 
za kurs. Udaj si? na przystan, 
zaspiewaj, zaplac i w drog? na Wysp? 
Komaropszczdt - Mosquibees (gtupse 
tlumaczenie, ale lepiej nie b?dzie). 

I I 1 L 
Na miejscu wez klejnot lezqcy na plazy 

+ pogadaj z tambylcem. 
Zabierze ci? on do Krolowej. Pochwal 
si? przed Jej Otylosciq pierscieniem1. 
Aby zweryfikowac twojq 
wiarygodoosc, zostaniesz poddany 

testowi. Na malej arenie unikaj kulek i 
probuj je niszczyc. Z ktorejs powinien 
wypasc klucz, ktorym otworz jedne z 
trzech drzwi. Za ktorymis (zmieniajq 

si? za kazdym razem] znajdziesz 
ulepszonq wersj? dmuchawki. 

I oczywiscie, kiedy juz miales pojechad 
na CX, wojska Imperatora zaatakujq 
wysp?. Torujqc sobie drog? wsrod 
wymachujqcych pukawkami wojakow, 
przejdz w dot, a nast?pnie znajdz 
przejscie do gory. Wind? wjedz na 
szczyt. Znajdziesz tarn mat? gork?, nad 
ktorq lata jakis smokopodobny. 
Nerwowy i zapominalski, bo zacznie 
gubic jakies kule ogniste, przypadkiem 
lecqce w twoim kierunku. Jako 
uczynny (nieprawdaz) czlowiek, odsytaj 
mu je z powrotem przy pomocy 
r?kawicy. Po pi?ciu razach zaniemoze 
biedaczek i zostawi ci klucz. Przy jego 
pomocy otworz skrytk?, zdobywajqc 
tym samym drugi fragment Klucza. 

Wroc na wysp? z wind?. W budynkach 
znajduje si? jakis bank, lecz gdzies tu 
przetrzymujq Jej Otytosc. Jezeli 
cierpisz na braki finansowe, mozesz 
zastraszyc urz?dasa w jednym z 
pomieszczen, odsunqc pomnik i przy 
pomocy wytudzonego klucza otworzyc 
sejf. 150 Ziloczegostam twoje. 

Teraz wroc do kopalni, gdzie tak 
pracowicie zbierales kamienie (co 
uczyn ponownie]. Nast?pnie cofnij si? 
do tasmociqgu znajdujqcego si? koto 
wejscia. Wskocz na niego, przy 
dystrybutorze wskocz na jeden z 
wagonikow, a kiedy ten znajdzie si? u 
gory, skocz w szczelin?. W nast?pnej 
komnacie uzywszy sitowej perswazji 
przekonaj pracownika, aby udal si? na 
spoczynek (oczywiscie wieczny). Teraz 

tak poprzestawiaj dzwignie, aby 
maszyna przestata zamykad pudelka i 
wskocz do jednego z nich, Tak 

zapakowany dostaniesz si? do 
magazynu. Wyjdz z pudla, a nast?pnie 
ze sterty przeskocz na drabink? i wlez 

niq na dach. 
I i 1 

Na gorze przeskocz na dach wi?zienia i 

wskocz do srodka. Dostaniesz 
od Grubej klucz do przejscia na CX. 
Pami?tasz t? mat? dziurk? w tronie? 

No wi?c, ten klucz jest wrpcz 
stworzony dTa niej. Celnie cisnqwszy 
kulk? (w trybie DISCREET) przestaw 
dzwigni? i wylaz na zewnqtrz. Wroc na 
wysp?Komaropszczot. 

Niestety, jakis koles usadzil swoje 
szanowne cztery litery na tronie. 

Namow go (silowo, silowoi) na 
spoczynek, 2 nadmiaru junackiej krzepy 

zalatw dwoch straznikow iodaj si? 

korytarzem za tronem na wysp? CX 

(nareszcie). Na miejscu postrzelaj 
sobie i pozwiedzaj. Nad basenikami 
poruszaj si? przy pomocy plecaka. 
Szybko powinienes znalezc pokoj, w 
ktorym Imperator z usmiechem na 
twarzy wlasnie naciska guzik 
odpalajqcy ksi?zyc. Wypal mu ten 
usmiech przy pomocy spluwy. 
Niestety, Ksi?zyc poszedt w ruch. 
Skontaktuje si? z tobq Sendell, ktora 
wyjawi ci desperacki plan 
powstrzymania katastrofy (w postaci 
kolejnej czarnej dziury - bez 
skojarzenl). Aby tego Pokonad, musisz 
posiadac wszystkie cztery cz?sci 
Klucza. Dwie masz, dwoch ci brakuje. 
Na odchodnym przy pomocy klucza 
pozostawionego przez Imperatora 
otworz skrzyni?, w ktdrej znajdziesz 

por?cznq szabelk?. 

Wracaj do kopalni gazu... (tu miejsce 
na przeklenstwa, j?ki i walenia Ibem 0 

scian?). Po tej chwili relaksu wroc na 
powierzchni?. Pami?taszt? grupk? 
swirkow kopiqcych gdzie popadnie? 
Widzisz, szukajq oni jednej z cz?sci 
Klucza. Co oznacza, ze masz si? do 
nich przylqczyc. Pogadaj z najstarszym 
mieszkancem przedszkola. Wyjawi ci 
on, ze zgubil klucz do jednej z szafek, 
gdyz zabrala mu go mechaniczna 
sowa. Szafka nalezala do faceta, 
ktoremu powierzono fragment Klucza, 
lecz zostal biedak skonsumowany 
przez morskiego potwora. 
Prawdopodobnie zostawil w szafce 
fragment. Klucz znajdziesz w norze na 
prawo od domku z szafq (informacji tej 
udziela gadajqcy pies, drobnostka), 
Niestety W szafce pozartego nie ma 
fragmentu, tylko wskazowki jak go 
znalezc, Jezeli ich nie rozumiesz, to 
sluchaj. Znajdz sobie zielonq palm?, 
Nast?pnie stan pod niq tak, aby za 
plecami miec kopalni?. Teraz biegnij do 
przodu. Po prawej zobaczysz male 
obnizenie terenu i rosnqcq na nim 
k?pk? trawy. Stan na niej, zwrdd si? 
twarzq w stron? kopalni i zrob uzytek 
z kilofa. Trzy sq, brakuje jednego. 

Wroc na gfownq wysp? i wjedz na 
platform? z hotelem. Obok znajduje 
si? palac bylego Imperatora. Dwoch 
kolesi zjego elitarnej strazy pilnuje 
wejscia. Naucz ich fechtunku przy 
pomocy szabelki (wskazowka: nie 
fechtuj w trybie SPORTY, bo wi?cej 
b?dzieszfruwac niz walczyc) i do 
patacu. W srodku poruszaj si? caly 
czas do gory, a kiedy dalej nie b?dzie 
mozna j- w lewo. Klucze znajdujq si? w 

skrzyniach lub w posiadaniu 
straznikow (spacyfikowac, 

spacyfikowac!). 

W koncu dotrzesz do pokoiku z trzema 
osilkami. Zalatw ich, a zdobytym 

kluczem otworz drzwi do sali tronowej, 
Zalatw kolejnych trzech przybocznych 
niezyjqcego juz oczywiscie Imperatora. 
Dotrzesz do statuy jakiegos 

dwuglowego zwierza, ktory wlasnie 
ozywa. Naucz go szacunku przy 
pomocy szabelki (na plasterkil). 
Skompletowales Klucz, a takze 
osiqgnqles ostatni poziom 

wtajemniczenia magicznego. W drodze 
powrotnej spotkasz starego 
znajomego z... Time Commando (sic!) 
Skopac mu d... izby trawkq porosla! 

Czas udac si? do swiqtyni Czarnego 
Mnicha na Wyspie Celebracji. 
Wejdz do niej, poloz klucz w centrum 
pomieszczenia i na zewnqtrz. Joj! 
Niespodziewajka - okazuje si? ze dr. 
Funfrock powrocil z martwych i znow 
zatruwa nam powietrze. No coz, 
pewnie Hades go wywalil. Trzeba go 
odeslac z powrotem. Skaczqc z 
kolumny na kolumn? (ktore usluznie 
wynurzq si? z ziemi) dostan si? do 
wn?trza pomnika. W srodku znajdziesz 
uwi?zionych czarodziejdw. Uwolnij ich, 
wylqczajqc monitory w nast?pujqcej 
kolejnosci (od lewej) - drugi, pierwszy, 
czwarty, trzeci. Nast?pnie przestaw 
dzwigni? na prawo od cel. Uwolnieni 
czarodzieje pomogq ci otworzyc 
przejscie do windy (przedtem Twinsen 
wyjasni nam poj?cie zdrady 
malzenskiej). Na gorze spotkasz 
niegodziwca Funfrocka, ktory zaczyna 
wlasnie spuszczac zamkni?te w klatce 

dzieci do lawy. A to dran! 

Teraz strzelajqc, czarujqc, fechtujqc 
itp. schodz przez trzy poziomy na dol. 
W koncu dotrzesz do Funfrocka, ktory 
wtasnie wrzuci dzieciaki do lawy (moim 
skromnym zdaniem nie da si? temu 
zapobiec), Wytnij wszystkich w pien 

(lub, jesli wolisz, w czambul), a 
nast?pnie podejdz do kraw?dzi. Na 
szcz?scie (a moze i nie) dzieci 
wyratowal Baldino przy pomocy 
zreperowanego statku kosmicznego. 

Wszyscy razem udajecie si? na 
Twinsun, gdzie przy pomocy magii 
Sendel, swojej wlasnej oraz pomocy 
Esmerkow uda ci si? przekonac 
Ksi?zyc, aby zmienil trajektori? lotu. 
Wszyscy razem si? pogodzq i udadzq 
na bankiet (raj dla pacyfistow). 
Twinsenowi zas powi?kszy si? rodzinka. 

(zapowiada si? wi?c Little Big 
Adventure 3: „Jak zmienic pieluch? 

temu wyjcowi?"). 

Trzeba przyznac programistom z 

Adeline, ze odwalili pi?kny kawal 
roboty i zgotowali nam kontynuecj? 
lepszq nawet od pierwotnego 
produktu. Z niecierpliwosciq oczekuj? 

trojki. 
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EL General Magnifeco Obok telefanu lezy kartka 
- przeczytaj jq i 
zadzwori do przyjaciela 
Nika, tego ktory kupil 
jej te majteczki. Moze 
cos wie? Umdwiwszy 

si? w znanej ci skqdinqd kawiarni, 
wyjdz z domu profesora Oubier. 
W kawiarni. Pogadaj ze 
zdegustowanym i rozgonyezonym 
zandarmem. Wypytaj go o wszystko i 
zamow u kelnera kawq. Musisz 
zagadnqd go dwa razy. Gdy przyjdzie 
Lobineau, pnzyjacie! Niko, pogadaj 
rowniez i z nim - otrzymasz nowy 
adres do przebadania. 

Gileria 
Pogadaj z wlascicielem, potem z 
klientem pociqgajqcym Ckiepskie] 
wino. Zwroc uwagq na szklankq w 
jego lapie. Zajrzyj na tyty galerii - 
wtasciciel nie pozwoli ci obejrzed 
nalepek na skrzyniach. Wrdc do 
kawiarni i raz jeszcze pogadaj ze 
zdymisjonowanym zandarmem. Kiedy 
zamknie oczqta, dwisnij mu ze stolu 
butelkq z absyntem. Wrdc do galerii i 
dolej [dwa razy) absyntu do 
szklaneczki Laine'a. Piles, nie jedz! Ty 
siq nie przejmuj, obejrzyj nalepki na 
skrzyniach i wynod siq do Marsylii. 

Ookimirsylskie-Ns zewnqtrz 
Podejdz do okienka i pogadaj ze 
straznikiem. Potem zejdz schodkami 
w dot, wyciqgnij z wody bosak i zlap 
nim butelkq. Jedli chcesz, mozesz 
podniedd klapq i sprobowad zagadnqd 
straznika. Fe! Niesmaczneto. Wroc 
schodami w gorq, obejrzyj butelkq i 

wodq w niej zawartq zalej rurq od 
piecyka, potem zatkaj butelkq rurq, 
az strdzdwka wypelni siq dymem. 
Wroc na dot, podnies klapq i wejdz do 
strozowki, wez biskwity dla psa. 
Zwab biskwitami psa na platformq, i 
poluzujjej zaczepy bosakiem. 
Psinq masz z glowy. Wlaz przez plot. 
Popatrz na znak i sprobuj otworzyc 
drzwi - zamkniqte jak bramy raju 
przed Stalinem. Pnzejdz do drabiny, 
wdrap siq na niq, otworz okno i 
zablokuj wentylator bosakiem. Zejdz 
na ddl, zastukaj do drzwi, spytaj o 
nazwq firmy i szybko wlaz na drabinq. 
Nastqpnie sprobuj poruszyc 
uchwytem przy beczkach, poczekaj az 
stroz przejdzie na miejsce, gdzie 
beezka spadta do wody i raz jeszcze 
uzyj chwytaka. Hasta la vista, baby! 
Zejdz z drabiny i wlaz drzwiami. 
Wewnqtrz poszukaj klueza w 
szufladzie, potem przejdz w prawo i 
pogadaj z kurduplem o kluezu. Rozkuj 
go i weisnij guzik wzywajqcy windq. 
Na dole zablokuj windq skrzyniq i 
wlqcz swiatlo gornym przeiqcznikiem 
z prawej. Przyjrzyj siq rysom na 
posadzee po lewej stronie i 
odnajdziesz Nicole. Wez posqzek 
potem rozwiqz dziewczynq i wez linq. 
Pogadaj z Nicole. Wrdc do 
pierwszego z pomieszczen i obwiqz 
linq spory posqg. Zaklej fotokomorkq 
tasmq elastyeznq i przesun skrzyniq 
na jej pierwotnq pozycjq - potem 
przesun gornq - tq, w ktdrej cod 
chroboce - potem pchnij skrzynie 
blokujqcq dzwigniq podnosnika i 
wreszeie opude dzwigniq hak 
podnosnika. Teraz mozesz linq 

zaczepic na haku i podniesc posqg w 
gorq. Sprobuj posqgiem rozwalic 
drzwi. Nie da rady, ciqzki jest jak 
sumienie Heroda - popros wiqc o 
pomoc Nicole. Wylazlszy na zewnqtrz 
przerzuc kajdanki kurdupla przez 
kabel ijaaaaazda! 

Qiinonte 
Pogadaj z czlonkami zespolu 
folklorystycznego, potem 
porozmawiaj z Pearl - poznates 
babenejusza w Bejrucie. Przejdz do 
kwatery polieji i porozmawiaj z 
generalem Grasento, potem z 
posterunkowym Reanaldo. Sprobuj 
tez obejrzec mapkq na scianie. 
Niestety, Grasento pogoni ci kota. 
Wyjdz na zewnqtrz i porozmawiaj z 
Nico - fertyezna dziewezyna moze 
odwrocic uwagq latynoskiego samca. 
Pogadaj i z Duane’em, a potem z 
profesorem Oubier. Popatrz na okno 
celi. 
Zajdz do biura zarzqdu kopalni i 
pogadaj z szefowq, Conchitq. Wyjdz 
na zewnqtrz i pogadaj raz jeszcze z 
Pearl. Potem pogadaj z Duanem - 
powie ci, ze potrzebny mu detonator. 
Mozesz go zdobyc w biurze kopalni 
po rozmowie z Conchitq. Pogadaj z 
Nico o mapie wiszqcej na scianie 
wewnqtrz urzqdu polieji. Powiedz 
generalowi, ze Nico pragnie z nim 
porozmawiac, potem pogadaj z 
sierzantem o wycieczce do ruin - 
nastqpnie powiadom Pearl, ze 
Reanaldo gotow jest jq tarn zabrac. 
Machiawelli z ciebie, moj zuezku. 
Popatrz na mapq i ruszaj do 
Conchity. Pogadaj z Conchitq - teraz 

da ci detonator. Daj go Duane'owi i 
wejdz do biura, potem do celi. 
Uprzedz Miguela o wybuchu. Gdy 
pojawi siq sienzant, zamknie ciq w 
pyerdlu i... kolej na Nico. 
Obejrzyj telewizor, lampq z lawq, 
tygrysa i obraz na scianie, potem 
pogadaj z generalem - i wejdzie jego 
mamuska. Wracamy do George'a... 
Proba wysadzenia muru nie uda siq 
Duane’owi - malzonka spartolila 
robotq, tadujqc mu ciqzarowkq 
krowim... no, niewazne, w kazdym 
razie czyms, co wybuchnqc nie ma 
prawa. Popatrz na linq i pogadaj o 
niej z Miguelem. Wez linq, przywiqz 
jej koniec do krat, wez drugi koniec i 
podaj go Duane’owi. No i dobrze - 
kota mozna obrac ze skory na kilka 
sposobow. Obejrzysz wyjqtkowej 
urody sekwenejq video. 

Demek rs drzewie 
Wez lianq lezqcq przed machinq do 
prania. W kupq lisci wldz rachunek 
bankowy, potem przyloz do kola 
posqzek, od iskier zapali siq papier i 
dym wypqdzi mieszkanca z domku. 
Pogadaj z ksiqzulkiem - okaze siq, ze 
Nico lezy w jego chatce pokqsana 
przez wodne wqze, jedyne zas 
lekarstwo posiada szaman w 
pobliskiej wiosce - niestety, ksiqdz 
okropnie wstydzi siq pomiqtego 
kotnierzyka i nie chce pdjsc i pokazac 
dnogi do wioski. Wzmocnij lianq 
kamiennq prasq po lewej, wloz 
kolnierzyk do prasy, wez krzyz i 
pokrqc min prasq. Oddaj kolnierzyk 
ksiqdzu. 

Wioska 
Pogadaj ze straznikami i daj im dla 
szamana psie biskwity. Gdy straznik 
wroci, wloz do pudelka po zezartych 
przez szamana biskwitach czarny 
kamien i ponownie daj je straznikowi. 
Wejdz do wioski i pogadaj z 
szamanem, wypytawszy go o 
wszystko co siq da. Dowiesz siq o 
losach Dwu azteckich bogow, z 
ktorych jeden - zly Tezcali... i jakos 
tarn, zabiwszy dobrego Quezcal... i 
cos tarn jeszcze, zapragnqt wladzy 
nad swiatem. Kaptani Majow, 
zwolennicy Quezcal... no, niewazne, 
podstqpnie zwabili Ztego do piramidy i 
czarami zamknqli w obsydianowym 
zwierciadle, niestety, nie 
zapieczqtowali go - jak zamierzali, 
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trzema magicznymi Kamieniami, bo 
ceremoni? zaktocili konkwistadonzy 
(Cortez! Ty swinio!), ktorzy zabrali 
kaptanom owe trzy Kamienie. Trafify 
one w koncu w r?ce trzech ludzi, 
angielskiego pirata, zwanego El Draco 
(sir Francis Drake), bukaniera, 
kapitana Keacha, trzeci zas poprzez 
inkwizytorow trafil do Francji. 
Z otrzymanym od szamana korzeniem 
- antidotum na jad rzecznych gadow 
wroc do chatki, podtoz stozkowq 
pokryw? z komina (marsylskie doki, 
pami?tasz?) pod pras?, wycisnij w 
niej korzen, pocz?stuj Nico i w drog?. 
Sladami kamieni Nico udaje si? do 
Londynu, George na Karaiby. 

Karsi&y 
Pogadaj z Bronsonem i sprobuj 
zajrzec w teodolit. Pojdz schodami w 
gor? i porozmawiaj ze starymi 
damami, wypytawszy je dokfadnie o 
wszystko. Zejdz na plaz? i pogadaj ze 
szczylem, ktdry lowi ryby, potem 
wroc do Bronsona i sprobuj 
pociqgnqc go za j?zyk. Bestia wkradl 
si? w zaufanie panien Keach, trzeba 
by objawic jego knowania i zajrzec do 
jego plandw. Wrdc na gor?, sprobuj 
wejsc do domku i znow pogadaj ze 
zmarszczulkami. Zejdz do Rio (b?cwaf 
na pomodcie) i daj mu robala, Wytowi 
stary rower, przyda ci si? d?tka. 
Ponownie pogadaj z Rio i wez ryb?, 
ktorq szczeniak ztowit. Wroc na gor?, 
wdrap si? na drabin? i przymocuj 
d?tk? do drqga, nast?pnie zawies 
ryb? na koncu d?tki. Zejdz z drabiny i 
wez pilk?, ktorq bawi si? kocur. Wez 
d?tk? z drqga i przywiqz jq do drzewa 
w gt?bi, potem piteczkq strzel w 
marker, jakim posluguje si? 
dokonujqcy pomiarow na plazy 
Bronson. Gdy przyjdzie na gor?, 
odsun mu drabin? - (Yeah! Yeah!) - i 
wez marker. Zejdz w dot, wez piany i 
teodolit. Wroc na gor? i daj piany 
staruszkom. 

Nfciwlsnlysie 
Pogadaj ze straznikiem wystawy, 
potem pooglqdaj szafki i zndw pogadaj 
ze straznikiem. Po krotkiej 
pogaw?dce z profesorem Oubier, 
dowiesz si?, ze Kamien Jaguara 
zostal skradziony. Wez maty kiucz z 
szafki, z ktorej skradziono Kamien i 
otworzywszy nim szafk? nieopodal 
budki telefonicznej wez z niej 
obsydianowy sztylet. Pogadaj ze 
straznikiem, daj mu kiucz, a gdy 
wezwie policj?, odslon zaston? i 
podwaz rygiel drzwi sztyletem. 

(My 
Wejdz do muzeum i obejrzyj stojqcy w 
kqcie kufer. Poznasz uwielbiajqcq 
kryjowki, ztosliwq i zarozumiatq Emily. 

Pogadawszy z niq, obejrzyj wszystko, 
co si? da - w szczegolnosci przyjrzyj 
si? portretowi na scianie. Zndw 
pogadaj z Emily, sprobuj wziqc od niej 
krzyz, wiszqcy na jej szyi. Niestety, 
nie chce go dac, ale sktonna bylaby 
dokonac wymiany. Wez pioro ze 
stolu - przenies tez na stdl map? i 
lamp? ze sciany. Wyjdz na zewnqtrz i 
daj kotu pioro - podrze je na strz?py, 
ktore wez i zejdz na pomost do Rio. 
Pogadaj z Rio i daj mu piorka. 
Otrzymanq od smarka muszl? daj 
Emily, nast?pnie wetknij krzyz w 
miejsce na pioro - cied wskaze ci 
pewnq niezbyt odlegtq, ale cieszqcq 
si? ztq stawq wysp?. Zejdz do Rio i 
zaproponuj mu wycieczk?. 

Wyspa UmerlakAw 
Zbadaj skaly, potem przyjrzyj si? 
tddce. Popros Rio, by dat ci sied. 
Zarzuciwszy siec na skalny wyst?p, 
wdrap si? na gor?... 

Ptnewniewleflifyiiie 
Zbadawszy torebk? Nico, posfuz si? 
spinkq do wlosdw, ktdrq poszperaj w 
maszynie do sprzedazy drobiazgow. 
Wez monet? z otworu do wydawania 
reszty i ponownie wrzud jq do 
maszyny. Wez czekoladk? i monet?. 
Monetq posluz si? na automatycznej 
wadze i wez kartk? z wynikiem 
pomiaru. Sprobuj podwazyc 
sztyletem drzwiczki szafki po prawej, 
potem wetknij w szczelin? spr?zystq 
kartk?. Wcisni?ciem guzika zatrzymaj 
wagon metra. 

Powrdt na Wyspf UmarlakHw 
Na szczycie skat ruszaj w lewo i w 
gor?, potem - na nast?pnym ekranie 
- wez trzcin?. Trafisz na maty 
labirynt. 
W gor? i w prawo, znajdziesz tarn 
nork? pod kamieniem. Wetknij trzcin? 
w nork? a rezydujqcy w norce gryzon 
obgryzie ci jej koniec. Przejdz w lewo 
i znowu w lewo - wrocisz na brzeg. 
Opusc ekran prawym dolnym 
wyjsciem i trafisz na miejsce, gdzie 
natkniesz si? na wrogo nastawionego 
dzika. Wtoz w trzcink? strzatk? 
usypiajqcq i gdy dzik ruszy do ataku - 
masz na to niewiele czasu - uwies si? 
zwisajqcej nad tobq gat?zi. Skrdcisz 
sobie w ten sposdb drog? i 
oszcz?dzisz czasu, jaki mozesz pozniej 
stracic na tazenie po dzungli. 
Zeskoczywszy z gat?zi, przejdz w 
prawo - trafisz na miejsce, gdzie na 
polance stoi skalny paluch. Zmontuj 
ze sobq siec, marker Bronsona i 
lezqcq pod skatq lian? - catosc zarzuc 
na igliczk?, potem wroz w lewo i 
wejdz w sciezk?, ktorq pobiegt 
kartowaty dziczek. Znalaztszy si? na 
szczycie, ustaw teodolit na dziurach i 

doktadnie obejrzyj sobie okolic?. 
Zwrdd uwag? na odblask markers. 
Zanotowawszy w pami?ci miejsce, 
zejdz na brzeg - w prawo i w dot. 

Ponownie w Londynie 
Gdy straznik zniknie za kabinq, 
przemiesc Nico ku stateczkowi i kaz 
jej si? wspiqc po drabince na dach 
kabiny. Gdy straznik zrobi koiejne 
okrqzenie i zatrzyma si?, by pogadac 
z kumplem, zejdz z drabinki i otworz 
drzwi do niewielkiej kabinki z prawej - 
i szybko wtaz na drabin?. Po chwili 
straznik wlezie do kabinki - zejdl w 
dot i zamknij drzwi, ktore zablokuj 
zaraz miottq. Dopiero teraz popatrz 
w okno kabiny - i zobacz, jak marny 
los spotkat prof. Oubier... tak koriczq 
si? konszachty z gangsterami. Wejdz 
do kabinki, upewnij si?, ze Oubier nie 
zyje, wez Kamien Jaguara, a gdy z 
tytu zaatakuje ci? i zacznie dusic linkq 
Carzac, pchnij go obsydianowym 
sztyletem. 

Znowy Wyspa UmtPlaktw. 
Trafisz na brzeg, gdzie jakis mtody 
hollywoodzki rezyser kr?ci mocno 
zmienionq, autorskq wersj? Wyspy 
Skarbdw. Totalny idiotyzm nie jest, 
jak widac, domenq jedynie polskich 
filmowcdw. 
Pogadaj z aktorami, kaskaderem, 
kamerzystq i rezyserem. Podszedtszy 
do stolu wez nalesnik, syrop klonowy 
i bulk?. Przyjrzyj si? krzaczkowi - 
podejrzanie w nim brz?czy. Posmaruj 
nalesnik syropem i daj go 
kaskaderowi. Potem rzuc butkq w 
krzak, wez ze stolu jeszcze jednq, 
krzaknij znowu i popatrz na efekt. 
Ci?cie! 
Na plazy pogadaj z rezyserem, potem 
z Burtem i wreszcie z kamerzystq. 
Popatrz na matq, r?cznq kamer? obok 
kamerzysty, pogadaj z nim ponownie, 
a potem zaproponuj rezyserowi 
pomoc. I popatrz na efekt! 

Alieo w indiaAskiej wjosee 
Wioska jest pusta, jak tawy poselskie 
w sejmie, gdy w kuluarach otworzq 
kas?. Pogadaj ze znanym ci z Londynu 
kurduplem. Obok beczutki z wodq jest 
potrzebny ci kamien, niestety, 
rozgrzat si? podczas pozaru. Sprobuj 
ochtodzic go wodq z beczki a potem 
popros o pomoc kurdupla - jak 
wi?kszosc inteligentnych inaczej, 
karzet jest nad wyraz sprawny 
fizycznie i bez klopotu obali beczut?. 
Pogadaj z Titipoco i ruszaj ku 
piramidzie. 

Piramids 
Przyjrzyj si? rusztowaniu, wez lin? i 
popros karta, by przerzucit jq przez 
szczyt. Potqcz lin? z silnikiem 

wyciqgarki Szty|etem zetnij 
przewod paliwowy generatora 2 
prawej. wez zgEneratQra |jnderj 
napeJnMSzy0owycieM ' 

preecigtego przewodu paliwem, wlej 
go dootworu wlewnvvegQ zbiorniczka 
wS,lniku.WduScze,-wony(Juzik 
silmczku i pomanewruj ^wignj 
Pogadaj z Titipoco o diwjgm, Jindz|e 
Wejdi na elewator. wjedf na gar„ 
we^ pas i arnunicjq i wrdfi na dot 
Przajdf w lewo, zamydl oczy 
straznikom, wez pochodni? j popros 
Titipocholer?, byjqzapalit, RZU(^ 
pochodni? w katuz? rozlanego paliwa i 
gotowe. 
Na szczycie pogadaj z Grasento i 
sztyletem przetnij wi?zy George'a. 
We wn?trzu piramidy porusz obiema 
dzwigniami i popros George'a o 
pomoc. Laaaaaaall! 

Una 
Obejrzyj doktadnie wszystkie plytki i 
zauwaz, ze jedna z nich - druga z 
lewej od gory, da si? wcisnqc. Zwroc 
tez uwag? na to, ze dwa kola 
ustawione sq teraz tak, ze 
naprzeciwko siebie znajdujq si? 
symbole takie, jak na ptytce. Przyjrzyj 
si? tez czterem pfytkom z prawej, 
tym pod posqgiem - jesli IQ masz 
nieco wyzszy od 10-ciu, zauwazysz 
bez trudu, ze kazda ptytka z prawej 
stanowi kombinacj? dwu plytekz 
lewej. Po tych jakze inteligentnych 
obserwacjach bierz si? do dzieta. 
Ustawiaj kola tak, by naprzeciwko 
znalazty si? kolejno symbole, 
pozwalajqce wciskac plytki z lewej. Po 
wcisni?ciu dwu plytek z lewej 
(symbole na nich muszq odpowiadac 
symbalom kolejnej plytki z prawej, 
wciskasz t? wtasnie plytk? spod 
posqgu. Musisz w ten sposob wdusic 
wszystkie cztery plytki z prawej - i 
odstania si? tajemne przejscie. 
Tymczasem George... 

Bierze ze sciany pochodni? i prosi 
gnoma o pomoc w zapaleniu. Potem 
pociqga wystajqcq ze sciany dzwigni?. 
Jauuuuull! 

Zndw zapal pochodni? wetkni?tq w 
scian?. Pociqgnij dzwigni? posrodku 
komnaty. Przejdz w lewo i pociqgnij 
dzwigni? z prawej, potem uruchom 
lewq i wyjdz z pomieszczenia, W 
nast?pnym pomieszczeniu zndw 
pociqgnij za dzwigni? - i czyn tak, 
dopoki nie odstoniq ci si? nowe drzwi. 
Troch? musisz pokombinowac. 
Gdy wreszcie odsfoni si? nowe 
przejscie, wez pochodni? i ruszaj ku 
pewnej smierci.... 
I popatrz sobie na zakonczenie.... 
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Tipsy 

Znasz nowe, ciekawe cheaty? Przeslij je nam! Wi^cej tipsow znajdziesz w katalogu Bonus/Tips. 

Age Of Empires 
Microsoft 

Nowe kody 
STEROIDS 
MEDUSA 

PHOTON MAN 
GAIA 

FLYING DUTCHMAN 
HOME RUN 
KILLX 
BIGDADDY 

■ szybkie budowanie 
- twoi poddani sg 
przydatni nawetpo smierci... 

- otrzymujesz „nuke troopera” 
- kontrolujesz zwierzgta (ale tracisz kontrolg 
nad ludzmi). 

- Juggernaut przybywa jako „latajgcy holender” 
■ wygrywasz scenarlusz 
■ wykahczasz gracza o numerze X (1-8) 
- duty pojazd z jeszcze wigkszg bronig...  

Total Annihilation 
CaveDog 

Dodatkowe kody 
1. NaciSnij Enter, by otworzyd message box ■ 

2. NaciSnij + i wpisz jeden z ponizszych kodow (np. +radar) 
3. Ponownie naciSnij Enter. 
Aby wylgczyd dziatanie danego cheata, powtorz powyzsze czynnoSci 
(wplsujgc ponownie 6w kod). 

CDSTART 
CONTROL# 
HALFSHOT 
ILOSE 
IWIN 
NOENERGY 
NOMETAL 
NOSHAKE 
SING 
SWITCHALT 

VIEW# 

- odtwarza muzykg z CD 
- manipulate na Al wroga 
- bron zadaje tylko 50% normalnych strat 
■ przegrywasz 
■ wygrywasz 
■ energia spada do zera 
- to samo ale z metalem 
- stopuje eksplozje 
- Spiewajgce oddzialy (???) 
- mozesz uzywac klawisza Alt do przelgczania sig 
pomigdzy zdefiniowanymi grupami (alt+#, gdzie 
# - numer grupy). 

- widzisz ile metalu i energii ma gracz nr #. 

Tips 
Zanim zaczniesz kampanig... Kliknij na „single player", a gdy wejdziesz 
w menu, napisz: DRDEATH. Dzigki lemu wywolasz specjalne menu (z 
koscig). Gdy klikniesz na kosc, bgdziesz miat m.in. dostgp do 
wszystkich misji w kampanii. 

Star Trek: StarFleet Academy 
Interplay 

IV Omega 12-300 wpisz $PUNISH, by 
uzyskad ekstramoc broni fotonowej. 

By zniszczyc Romulan w poblizu Raven w 
END GAME, wpisz: MERCURY. 

IV Balance of Terror, wpisz: KNAT ATTACK IV Starbase SYSTEM. 

Shadows of the Empire 
LucasArts 

Wpisz sig jako R Testers ROCK, by mie6 
dostgp do wszystkich misji. Gdy chcesz 
zobaczyt kohcowg animacjg, wpisz sig 
jako Credits / wybierz Hoth (jeSli nie 
zadziala - wpisz sig ponownie, wstawiajgc spacjg przed Credits). 

Test Drive 4 
Accolade 

Aby wejS6 w cheat mode, musisz najpierw wywotad ekran save game. 
Wybierz slot 10, wpisz cheat, nacisnij Enter. Uwaga, w trybie gry 
sieciowej niektdre cheaty mogg spowodowad zawleszanie sig gry. 

NOAICARS = brak komputerowych przeciwnlkdw w trybie gry LAN 
STICKIER = brak kolizji 3D (?) 
AARDVARK = wylgczenie kolizji 
ITSLATE = wylgcza dodatkowe efekty graficzne, gdy masz 3Dfx 
CREDITZ = creditsy... i ladny rysunek na dodatek 
SRACLLA = dostgp do wszystkich wozdw 
LEVELLLA = dostgp do wszystkich tras 
SPAZZY = wyScigi w kwasie (?!!) 
BANDW = wszystko jest czarno-biale ] 

MIKTROUT = wielkie samochody 
MPALMER = minisamochody 
GONZON = Fast Forward Mode 
GONZOFF = anuluje poprzedni cheat 
BIRDVIEW = ujgcie ekranu z lotu ptaka 

IV trybie multiplayer sprobujcie zastosowac: 
ASTIDERC, TSTIDERC, DSTIDERC, COLOUR, MASTER, NITROXXX, 
BOBCRED 

POSTAL 
Running with Scissors 

Wpisz podczas gry: 
HEALTHFUL 
THICKSKIN 
CARRYMORE 
GIMMEDAT 
HESSTILLGOOD 
DAWHOLEENCHILADA 
BREAKYOSAK 
EXPLODARAMA 
FLAMENSTEIN 
SHOTGUN 
THEBESTGUN 
LOBITFAR 
TITANIII 
STERNOMAT 
FIREHURLER 
CROTCHBOMB 
THERESNOPLACELIKEOZ 
IAMSOLAME 

- max. zdrowie 
• max. pancerz 
- wigcej amunicji 
- masz wszystko 
- zmartwychwstajesz (gdy zgingles) 
- granaty, rakiety, miotacz ognia itp. 
- amunicja do shotguna 
- duzo wybuchajgcej broni 
- koktajl Mototowa, miotacz ognia, napalm 
- amunicja do shotguna 
- SprayCannon 
- granaty 
- rozmaile rakiety 
- napalm 
- miotacz ognia 
- miny 
- nastgpny poziom 
- nietykalnosd  

Need For Speed 2 SPECIAL EDITION 
Electronic Arts 

tombstone = bonusowy samochod 
bomber = j/w 
rushhour = ??? 
slip = jedziemy w zwolnionym tempie 
fzr2000 = superbonusowy samochod 
pioneer = pioneer mode oraz... 
hollywood = ukryty tor 

Imperialism 
SSI 

Nacisnij Ctrl, kliknij na globie i wpisz Pippin. Wybierz czerwony kraj - i 
masz wszystkie surowce (ale wczesniej musisz miec kopalnig). 

F22 Lightning 2 

IV czasie gry wcisnij ctrl+alt+shift+home - a uzyskasz nietykalnodd, 
zas ctrl+alt+shift+lns da ci full amunicji i paliwa podczas lotu. 
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TOP 20 Copyright ELSPA, compiled by ChartTrack 

Bwodrie&cfa najbpuyah prugfamtiw mlesiqca 

-I 1 Final Fantasy VII 
® * Squy rec of r/Sony 

PlayStation 

« 9 Goldeneye 007 
Sr Nintendo 

N 64 

v 1 Champ Manager 2 ‘97/’98 
& 1 Eidos Interactive 

PC CD-ROM 

\ 3 Croc 
1-1 Fox Interactive 

PlayStation 

k r Lylat Wars 
J ^ Nintendo 

N64 

fi fi Fi9Min9Force 
"" ^ Eidos/Core Design 

PlayStation 

7 7 Mario Kart 64 
& ' Nintendo 

N64 

a 8 vitaiiy 
** w Ocean 

PlayStation 

n q Flight Simulator ‘98 PC CD-ROM 

in 4 B-PoUce PlayStation 

-< -I The Course of Monkey Island 
1 ® " LucasArts/Virgin 

PC CD-ROM 

iA WOtntS Playstation, Game Boy, Mega Drive, Amiga 

iJ 10 piatinum/Ocean/Team 17 

•to i o Super Mario 64 
1 M 1 C. Nintendo 

N64 

A A j r- R03(f RaStl PC CD-ROM, PlayStation, Game Boy, Saturn 

1 "f 10 piatinum/EA^Ocean 

4Enn Game Boy Gallery 
^ ^ Nintendo 

Game Boy 

Ifi i q Colony Wars PlayStation 

a-9 19 Age of Empire 
* * J ^ Microsoft 

PC CD-ROM 

1 g 27 Crash Bandicot 
Sony 

Ptay Static n 

10 9 a Reroutes PlayStation, PC CO-ROM 

1 ^ cU Dtsriay Imcraciiva/Sony 

20 10fl/Vefl fcW 1 u Red Orb 

PC CD-ROM 

Ranking Gier 
PC CD-ROM Nafbpvs plqtks no PC-ta 

1 1 Champ Manager 2 ‘97!’98 
Eiclos Intel active 

2 2 Fight Simulator ‘98 
Microsoft 

The Course of Monkey Island 
LucasArte^VifflEn 

a a Age of Empires 
** ** Mlcrosolt 

5 3 Riven 
Red Orb 

Polski Top 10! 
Oto pierwsze wydanie naszej listy przebojow! Poki co nadeszlo 
stosunkowo niewiele glosow, ale nie odrazu Krakow zbudowano. 
A oto wyniki. Jak widac polscy graeze preferujg juz dobrze znane 
gry... Przypominam, ze glosujemy na kartkach pocztowych, na 
maksymalnie 3 gry. Gra na 1-szym miejscu otrzymuje 3 pkt, na 
2-gim - 2 pkt, itp. 

1. X-Com3 -75 pkt. 

2. Heroes Might&Magic 2 -69 pkt. 

3. Tomb Raider -53 pkt. 

4. Dark Earth - 51 pkt 

5. Dungeon Keeper -49 pkt 

6. Diablo -47 pkt 

7. Red Alert -42 pkt 

8. Virtua Fighter 2 -38 pkt 

9. NHL’98 - 32 pkt 

10. Settlers 2 -26 pkt 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

:<J SHAREWARE 
od miesi^ca. / 98 (stownie) 

□ szesc numerow z dyskietkq, 30,00zt 

□ szesc numerow z CD 50,00zt 

□ dwanascie numerow z CD 87,65zt 

□ numery archiwalne. 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesi^ca.. / 98 (stownie) 

□ trzy numery 25,98zt 

□ szesc numerow 51r96zt 

!□ dwanascie numerow 103,92zt 

;□ numery archiwalne. 
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Zamawiam prenumerate miesiecznika 

5® SHAREWARE 
od miesi^ca./ 98 (stownie) 

□ szesc numerow z dyskietk^ 30,00zt 

□ szesc numerow z CD 50,00zt 

□ dwanascie numerow z CD 87,65zt 

□ nunnery archiwalne. 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesi^ca ..../ 98 (stownie) 

□ trzy numery 25F98zt 

□ szesc numerow 51,96zt 

□ dwanascie numerow 103,92zt 

□ numery archiwalne.... 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

Q SHAREWAl 
od miesi^ca./ 98 (stownie) 

□ szesc numerow z dyskietk^ 30,00zt 

□ szesc numerow z CD 50,00zt 

□ dwanascie numerow z CD 87,65z! 

□ numery archiwalne... 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesi^ca./ 98 (siowflie) 

□ trzy numery 25,98z* 
□ szesc numerow 51,96zt 

□ dwanascie numerow 103,92^ 

□ numery archiwalne. 
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Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla posiadacza rachunku Pokwitowanie dla wptacaj^cego 

zt. 

stownie: 
ztotych 

■■gr. 

. groszy 
jak wyzej 

wptacaj^cy.. 

na rachunek 

SILVER SHARK s.c. 
Bank Zachodni S.A. 
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SILVER SHARK s.c. 
Bank Zachodni S.A. 

II Oddziat we Wroctawiu 
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Silver Shark 
i 

Wiemy, czego pragniecie. 

Co miesiqc ponad 1 35.000 

czytelnikow wybiera nasze 

pisma. Dotqcz do nas! 
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